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1. Решение за откриване на процедурата 

 
 

ИНДЕКС-6 ООД 

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.”КУКЛЕНСКО ШОСЕ” №28 В 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 01/07.03.2011 г. 
 

  

Съгласно чл.14, ал. 1 ПМС №55/12.03.2007 г. и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № 2ТММ-02-103/18.02.2011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” 

 

ОТКРИВАМ 
 
Процедура за определяне на изпълнител чрез „Открит избор” на основание чл.7, ал. 1 от ПМС 
№55/12.03.2007 г. с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален 
голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление” 
 

 
1. Одобрявам обява, пояснителен документ и документация за участие, подготвени във 

връзка с провеждане на горепосочената процедура. 
2. Обявата да се публикува във вестник „Новинар” на 11.05.2011 г. и да се изпрати хартиено и 

електронно копие до ДО на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013”.  

3. Процедурата по отваряне на постъпилите оферти да се проведе на 27.05.2011 г. от 11:00 

часа на следния адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №28 В. 
 

 
 

Настоящото решение да се връчи на екипа по проекта за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ: 

ИНДЕКС 6 ООД 
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2. Обява 

 

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 

По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 
 
 

О Б Я В А 
за 

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията 
и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната 
оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство, 
 
ИНДЕКС-6 ООД 
със седалище в гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 28В  
тел.: +359 32 601560 
факс: +359 32 674499 
интернет адрес: www.index-6.com; електронен адрес: info@index-6.com 

лице за контакт: Йорданка Димитрова Спасова, на длъжност финансов директор, тел.: +359/32/60 15 
60  
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2TMM-02-
103/18.02.2011 

 

обявява 
 

процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: 
 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови 
център с цифрово-програмно управление” 

 
 

 Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат 
безплатно на адрес: гр. Пловдив 4004, ул. „Кукленско шосе” № 28В всеки работен ден от 9:00 ч. до 
17:00 ч.  
 

 Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси: 

1. www.ibsme.org - интернет адреса на ДО  

2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 
Република България  

3. www.index-6.com - интернет адреса на „Индекс-6“ ООД 

 
 
Оферти се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №28 В до 16:00 ч. на 26.05.2011 г. 

http://www.index-6.com/
mailto:info@index-6.com
http://www.ibsme.org/
http://www.eufunds.bg/
www.index-6.com
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3.  Пояснителен документ 

 

Образец на пояснителен документ по чл. 15, ал. 1 

По т.I (1) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „Индекс-6” ООД 

Адрес: 

4004 гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №28 В 

Град:   

 

Пловдив 

Пощенски 

код  

4004 

Държава: 

 

България 

За контакти: 

Лице/а за контакт:  

Йорданка Спасова 

Телефон: 

+359 32 60 15 60 

Електронна поща: 

info@index-6.com  

Факс:  

+359 32 67 44 99 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

www.index-6.com  

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 
 Съгласно І.1) 

моля, попълнете Приложение А.I 

Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и 

допълнителни документи) могат да бъдат получени на: 
 Съгласно І.1) 

моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на: 
 Съгласно І.1) 

моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 търговско дружество  

 

моля, уточнете): 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@index-6.com
http://www.index-6.com/
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Код по КИД-2008 – 28.29. 

Производство на други машини с 

общо предназначение, 

некласифицирани другаде. 

места за отдих и култура 

 

 

вание 

 търговска дейност 

 друго (моля, уточнете): проектиране 

и производство на машини и линии за 

бутилиране на храни, напитки и 

продукти на битовата химия и 

козметиката 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата:  

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален 

голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление” 

 

ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, 

доставката или услугата 

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства 

на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство            (б) Доставки              

 

(в) Услуги                     

 

 

 

 изпълнение 

 

абилитация, 

реконструкция 

 

-монтажни 

работи 

 

  Покупка 

 

 

 

изплащане 

 

оборудване 

 

изброените 

 

пояснете) 

…………….........................

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

Ка  

 

 

 

(вж. приложение № 3 към 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона 

за обществените поръчки, 

съгласно чл.47, т.4 от ПМС 

№ 55 от 2007 г.) 

Място на изпълнение на 

строителството: 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка: 
 

4004 гр. Пловдив,  
ул. „Кукленско шосе” №28 
В 

код NUTS:  BG421 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 
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ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане 

в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-
програмно управление” по договор за безвъзмездна финансова помощ № 2TMM-02-
103/18.02.2011 
 
Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление  
 
Минимални технически и функционални характеристики: 

 
1. Работна област: Работа по 3 оси с минимални ходове по осите: 
Надлъжно преместване по ос Х -     не по-малко от    8000 мм; 
Вертикално преместване по ос У -   не по-малко от    2500 мм; 
Напречно преместване по ос Z -      не по-малко от    1500 мм; 
 
2. Подова работна плоча за захващане на детайли - минимални размери 5500 мм х 2500 мм; 
 
3. Вградена хоризонтална въртяща се маса: 
Размер - не по-малко от: кръг с диаметър 2000 мм; 
                                      или квадрат 2000 мм х 2000 мм; 
Полезен товар-               не по-малко от 12 000 кг; 
 
4. Универсална ортогонална фрезова глава: 
Позициониране на главата - /стъпка на завъртане, делене/ - 1° /градус/; 
Обхват на оборотите – горна граница- не по-малко от 3000 об/минута; 
 
5. Автоматично устройство за смяна на инструмента: 
- магазин за инструменти – най-малко за 40 инструмента; 
 
6. Цифрово програмно управление - да има управление на минимум 4 CNC оси. 
 

 

 

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова 

пъти, колкото е броят на обособените позиции) 

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена 

позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 

 

 

 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 
 
1 брой Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-

програмно управление 
 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)(в цифри):  
2 676 846.72 лв., което по курс 1 EUR=1.95583 лв. е равносилно на 1 368 650.00 EUR  
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или от ____________________ до _________________ 

 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 
Срок за изпълнение до 12 (дванадесет) месеца или 

договора), но в рамките на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ 
 

или 

(дд/мм/гггг)  

крайна д (дд/мм/гггг) 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

 

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на 

договора): НЕПРИЛОЖИМО 

 
Възложителя има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:  

- оттегли заявлението /офертата си след изтичането на срока за получаване на заявленията/ 
офертите; 

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор. 
 
Възложителя освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на решението на 
възложителя за определяне на изпълнител / определяне на кандидатите, които ще участват в 
договарянето; 

- класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, 
а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на 
решението на бенефициента за определяне на изпълнител. 

  
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 
работни дни след издаване на решението за прекратяване. 

 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на 

договора за изпълнение): 

 
Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора, в лева или 
евро (преизчислени по фиксинга на БНБ 1 Евро = 1.95583 лева). Тя може да бъде 
представена като парична сума, депозирана в касата на Бенефициента или като банкова 
гаранция, издадена в полза на бенефициента със срок на валидност 30 дни след срока на 

договора. Гаранцията може да бъде предсрочно освободена срещу представен оригинал на 
подписан Финален приемо-предавателен протокол за доставка. 
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_____________________________________________________________ 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 
договора за изпълнение. 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

 
1. Условия при образуване на предлаганата цена 

Предлаганата цена трябва да е: 

 С начислени всички дължими такси (транспорт) до склада на Възложителя 
 Без начислените мита (при внос) 

 Без ДДС 
 

2. Условия и начин на плащане: 
Схема на плащане- тристепенна 

- Максимум 30% (според възможностите на кандидата) авансово плащане от 
стойността на договора - след подписването на договора; 

- до 70% междинно плащане от стойността на договора преди доставка на 
оборудването. 

- Минимум 10% (според възможностите на кандидата) окончателно плащане от 
стойността на договора след подписване на Финален приемо-предавателен 
протокол за приключен монтаж, инсталация, въвеждане на оборудването в 

експлоатация, но не по-късно от 45 дни след доставката му и без изискване за 
допълнителни гаранции /банкова гаранция, акредитив, или друго/ 

 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да     

Ако да, опишете ги: 

 
Кандидатът трябва да осигури обучение за работа с Универсалния голямогабаритен 
фрезови център с цифрово-програмно управление. Разходите по обучение на персонала за 
работа с доставената машина са изцяло за сметка на изпълнителя и не са включени в 
предложената крайна цена на офертата. 

 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 
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1. Документи за регистрация/документ за самоличност: 

a. Копие от документ за първоначална регистрация (копие, заверено от кандидата с 
печат и текст „Вярно с оригинала”) или еквивалент за чуждестранно лице 

b. Документ за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата 
на подаване на офертата или еквивалент за чуждестранно лице 
 

2. Декларация по чл.31, ал.4 и ал.8 от ПМС №55/12.03.2007 г. (оригинал, подписва се от 

управляващия по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно 
лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, 
а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния 
управителен орган.)  

3. Декларация по чл.35, ал.1 от ПМС №55/12.03.2007 г. (оригинал) – подписана от 

представляващия кандидата 
 

4. Други документи: 
a. Копие от ЕИК по Булстат (копие заверено от кандидата с печат и текст „Вярно с 

оригинала”) или еквивалент за чуждестранно лице 

 

ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал. 

3) 

Чл. 31. (1) Бенефициентът отстранява от участие в процедурата кандидат, който е: 
осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс: 
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 
на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 
обявен в несъстоятелност; 
в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на 
страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г., изм., бр. 93 от 2010 г.) По искане на 
Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 
съответно на Управляващия орган на Оперативната програма, отпускащи безвъзмездната финансова 
помощ, или по решение на бенефициента последният отстранява от участие в процедурата кандидат, 
който е: 
в открито производство по несъстоятелност или в аналогично производство съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано; 
(изм. - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 
която е изискуема за изпълнение на предмета на процедурата; 
има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Обстоятелствата, водещи до отстраняване, следва да се посочат в 
пояснителния документ за процедура за определяне на изпълнител по чл. 7, т. 1 и 2 и в поканата за 
участие в процедура по чл. 7, т. 3. 
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват от кандидатите: 
(изм. - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) с декларация - при подаване на заявлението за участие или офертата; 
с документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на договора. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., бр. 93 от 2010 г.) Когато кандидатите са юридически лица, 
изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 се прилагат, както следва: 
при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват 

и/или представляват дружеството; 
при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако такива не са 
определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличния собственик на 
капитала; 
при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от 
управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да 
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представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на 
директорите, съответно на управителния съвет; 
при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на 
директорите е възложил управлението на дружеството; 
във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата. 
(6) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, 
изискванията по ал. 1 и 7, както и посочените в пояснителния документ изисквания по ал. 2 се 
прилагат и за подизпълнителите. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г., бр. 93 от 2010 г.) 
Договори не могат да се сключват с кандидати, съответно в процедура за определяне на изпълнител 
не могат да участват лица, които или при които лицата по ал. 5 попадат в някоя от категориите, 

определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет 
на Европейските общности, или са свързани лица по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 
бенефициента. 
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 7 се доказва от кандидатите с 
декларации от лицата по ал. 5. 
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Изискванията по ал. 7 и 8 се прилагат и за изпълнителите, 
определени по реда на чл. 12. 
(10) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Бенефициенти, които са юридически лица с нестопанска цел, не са 
свързани лица по смисъла на ал. 7 със своите членове, които нямат управителна/представителна 
власт. 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 15, ал. 3) 

Изискуеми документи и информация 
 
 

1. Отчет за приходи и разходи и/или 
Баланс за предходните три приключени 
финансови години   

 

 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
 

1. Среден годишен оборот за предходните 3 
години минимум 4 000 000 лв. (което е 
равно на 2 045 167.52 EUR изчислено по 
курс: 1 EUR= 1.95583 лв.). 

 

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 15, ал. 5) 

 
Изискуеми документи и информация 

 
 
1. Списък с поне 3 изпълнени договора за 

доставка и монтаж на подобно 
оборудване през последните 3 години, 
включващ: предмет на договора, период 
на изпълнение, име на клиента и др. (по 

образец - списък с договори) 
 

2. Минимум две препоръки за добро 
изпълнение на договори за доставка от 
клиенти, закупили подобно оборудване 

през последните 3 години 
 

3. Кратка анотация на фирмата, 
съдържаща информация за история на 
фирмата, брой персонал, 
производствена база, пазари и др. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 
 

1. Кандидатът трябва да има поне 3 години 
опит в  доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и поддръжка на 
оферираното оборудване. 

 

 
 
2. Кандидатът трябва да има минимум 2 

изпълнени договора за доставка и монтаж 
на подобно оборудване през последните 3 

години. 
 

3. Да е видно, че кандидатът има 
съответният технически и човешки ресурс 
за изпълнение на поръчката. 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Операция BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
 

  

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Индекс-6” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

     12 

 

ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обект 

предоставяне на услуги - НЕПРИЛОЖИМО 

 

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия 

         

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби и професията: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 

квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата 

          

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Вид процедура 

 

ІV.1.1) Вид процедура 

(моля, отбележете вида на процедурата) 

 

Открит избор:                                              

Договаряне с пояснителен документ:          

 

ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидати, които ще бъдат поканени да 

представят оферта или да участват в процедура на договаряне с 

пояснителен документ: НЕПРИЛОЖИМО 

 

Минимален брой (не по-малко от трима): ……. 

Максимален брой: ……. 

Критерии: ……. 

Брой: ……… 

 

 

ІV.2) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за  оценка на офертите 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                           

или 
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икономически най-изгодна оферта                          

 

 посочените по-долу показатели са изброени съобразно тяхната относителна 

тежест  

 

посочените по-долу показатели са в низходящ ред на значимост, когато 

оценяването на относителната тежест не е възможно поради обективни причини 

 
Критериите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не са 

отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31 , и които 
отговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансово 
състояние, професионална квалификация и технически възможности 

 

показатели, посочени в документацията 

 
Показатели 

1. Цена  
2. Гаранция 

3. Начин на плащане 
4. Наличие на следгаранционно 

обслужване в България  
 

Тежест 
1. 35% 
2. 15% 

3. 30% 
4. 20% 
 

 
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, 
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална 
квалификация и технически възможности на кандидатите.) 

 

 

 

ІV.3) Административна информация 

 

ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ 

 

Договор № 2TMM-02-103/18.02.2011 

 

ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

Предвижда ли се закупуване на документацията за участие в 

процедурата 

(не се попълва при провеждане на процедура на договаряне) 

 

 

Ако да, посочете цена (в цифри):________________, валута: _____________ 

 

В случай, че се предоставя срещу заплащане, възложителят няма право да 

определя цена на документацията, която е по-висока от действителните разходи, 

свързани с нейното копиране. 

 

Условия и начин за плащане:___________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

 

ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявления  

 
Дата: 26.05.2011 г.    Час: 16:00 

 

  

ІV.3.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерен пояснителният 

документ: 

 
 

1.http://www.ibsme.org - интернет адреса на ДО  

2.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 

Република България  
3.www.index-6.com - интернет адреса на „Индекс-6“ ООД 

 

 

ІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявленията  

 

(дд/мм/гггг) 

или  

 
в дни: 90 (деветдесет) дни (от крайния срок за получаване на оферти) или до 

подписване на договор за възлагане предмета на процедурата 

 

ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявленията 
 

Дата: 27.05.2011 г.           Час: 11:00 

 

Място: гр. Пловдив, ул. „Кукленско Шосе” 28В, Индекс-6 ООД 

 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

  да         

 

Представители на кандидатите, представители на Управляващия Орган и/или на 

Междинното звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българска 

икономика 2007-2013” 

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА 

КОНТРОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 46, АЛ. 2: 
Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Министерство на 
Икономиката, Енергетиката и Туризма 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА 

ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65а – ЧЛ. 65б: 
Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма 
 

 

http://www.ibsme.org/
http://www.eufunds.bg/
http://www.index-6.com/
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РАЗДЕЛ VІI: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ 

И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 

настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

 
1. Документи за регистрация/документ за самоличност: 

a. Копие от документ за първоначална регистрация (копие, заверено  от кандидата с печат и 

текст „Вярно с оригинала”) или еквивалент за чуждестранно лице  
b. Документ за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на 

подаване на офертата или еквивалент за чуждестранно лице 

 
2. Декларация по чл.31, ал.4 и ал.8 от ПМС №55/12.03.2007 г. (оригинал, подписва се от 

управляващия по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, 
декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че 

членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.)  
3. Декларация по чл.35, ал.1 от ПМС №55/12.03.2007 г. (оригинал) – подписана от 

представляващия кандидата  
 
4. Други документи: 

a. Копие от ЕИК по Булстат (копие, заверено от кандидата с печат и текст „Вярно с 
оригинала”) или еквивалент за чуждестранно лице 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата 

по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в 

тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

 
1. Отчет за приходи и разходи и/или Баланс за предходните три приключени финансови години 

(копие заверено  от кандидата с печат и текст „Вярно с оригинала”) 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, 

посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): 
1. Списък с поне 3 изпълнени договора за доставка и монтаж на подобно оборудване през 

последните 3 години, включващ: предмет на договора, период на изпълнение, име на клиента и 
др. (по образец - списък с договори) 
 

2. Минимум две препоръки за добро изпълнение на договори за доставка от клиенти закупили 
подобно оборудване през последните 3 години 
 

3. Кратка анотация на фирмата, съдържаща информация за история на фирмата, брой персонал, 

производствена база, пазари и др. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 
1. Оферта; 
2. Ценова оферта; 

3. Техническа оферта с Приложения 1, 2 и 3; 
Приложение № 1 – Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на 
изпълнение (по образец) 
Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата (по образец)  
Приложение № 3 – Други документи и доказателства:  

- Декларация за произход на оборудването, издадена от производителя – свободен текст; 
- и др. документи (по преценка на кандидата;. 
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4. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е 
приложимо) – в оригинал - НЕПРИЛОЖИМО 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 
процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 
подизпълнители); 

6. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда  
(ако предмет на процедурата за определяне на изпълнител е открит избор с обект 
строителство) - НЕПРИЛОЖИМО; 

7. Документи по  т.А.1.а; т.А.1.б; А.2; Б; В и Г.3 за всеки от подизпълнителите в съответствие 

с Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 
8. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от 

организацията на работа на конкретния бенефициент)- НЕПРИЛОЖИМО 
9. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

а) ...................................; 
б) ...................................; 

в) ...................................; 
10. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.  

 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или 

заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в тридневен срок от 

постъпване на искането. 

2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 

такава, или се изпращат в тридневен срок от постъпване на искането до всички 

кандидати, които са получили/ закупили документация за участие и са посочили 

адрес за кореспонденция. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ - НЕПРИЛОЖИМО 

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

Официално наименование: 

 

Адрес: 

 

Град: Пощенски код: 

 

Държава: 

За контакти: 

 

Лице/а за контакт: 

 

Телефон: 

Електронна поща: 

 

Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

Официално наименование: 

 

Адрес: 

Град: Пощенски код: 

 

Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/ 

заявление за участие.  

Официално наименование: 

Адрес: 

 

Град: Пощенски код: 

 

Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - НЕПРИЛОЖИМО 

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.4 сте посочили наличие на обособени 

позиции) 

 

Обособена позиция № ���            Наименование___________________ 

 

1) Кратко описание 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Количество или обем 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Прогнозна стойност без ДДС (ако е известна) 

(в цифри): ____________________________________ лева 

или от____________________ до _________________ лева 

 

3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е 

приложимо) 

Срок за изпълнение в месеци �� или дни: ���� (от сключване на договора) 

или начална дата ��/��/���� (дд/мм/гггг) 

крайна дата ��/��/���� (дд/мм/гггг) 

 

4) Допълнителна информация 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции) 
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4. Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата 

 
 

1. Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е: 
 
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен 
фрезови център с цифрово-програмно управление” 

 
2. Срок за изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, но в рамките на договора за безвъзмездна 

финансова помощ  
 

3. Технически спецификации:  
 

 
Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление – 1 
брой 
 

Минимални технически и функционални характеристики: 

1. Работна област: Работа по 3 оси с минимални ходове по осите: 
Надлъжно преместване по ос Х-     не по-малко от    8000 мм; 
Вертикално преместване по ос У-   не по-малко от    2500 мм; 
Напречно преместване по ос Z-      не по-малко от    1500 мм; 
 
2. Подова работна плоча за захващане на детайли - минимални размери 5500 мм х 2500 
мм; 

 
 
3. Вградена хоризонтална въртяща се маса: 

Размер - не по-малко от:  кръг с диаметър 2000 мм;  
или квадрат 2000 мм х 2000 мм; 

Полезен товар                 не по-малко от 12 000 кг; 
 

4. Универсална ортогонална фрезова глава: 
                                         
Позициониране на главата - /стъпка на завъртане, делене/ - 1° /градус/;  
Обхват на оборотите – горна граница - не по-малко от 3000 об/минута; 
 
 

5. Автоматично устройство за смяна на инструмента:  
- магазин за инструменти – най-малко за 40 инструмента 
 
 
6. Цифрово програмно управление - да има управление на минимум 4 CNC оси. 
 

 

                                                    
Наред с минималните технически параметри на оборудването, описани по-горе, офертата на всеки 
кандидат трябва да включва и: 
 

 Монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на машината 

Монтажът на машината ще се извърши в производствената база на бенефициента в „Резачно 
заготвителен цех”, намираща се в град Пловдив, ул. Кукленско шосе 28 В.  
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Разположението на оборудването в производствената база ще бъде съобразно указанията, 
дадени от страна на Изпълнителя, който след сключване на договор за доставка,  следва да 

предостави информация за специфични изисквания относно монтажа и инсталацията на 
оборудването при Бенефициента. 
 

 Гаранция и сервизна поддръжка  
Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 12 месеца гаранция и сервизна 
поддръжка на оборудването. 
 

 Документацията, съпровождаща машината: 
- Техническа и експлоатационна документация на български, английски или руски език 
- СЕ декларация за безопасност 
- Декларация за произход на оборудването, издадена от производителя 

 
 Обучение на оператори  

Кандидатът трябва извърши обучение за работа с Фрезовия център на  оператори посочени 
от страна на бенефициента. Разходите по обучение на персонала за работа с доставената 
машина са изцяло за сметка на изпълнителя и не са включени в предложената крайна цена на 
офертата. 
 
 

 Ограничения при изпълнение на процедурата: 

- Кандидатите имат право да представят само една оферта /техническа и ценова/ за участие 
в процедурата; 

- Обектът на процедурата не включва обособени позиции; 
- Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения. 
- Кандидатът, определен за изпълнител не може да прехвърля правата и задълженията си по 

тази процедура на трети лица. 
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Образец на изисквания към офертите 

По т.I (4) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

5. Изисквания към офертите 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от 
бенефициента условия. 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 
техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от 
бенефициента документи, посочени в пояснителния документ. 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално 
заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат 

съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. 

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български 
език, извършен от заклет преводач. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 
кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не 
може да представи самостоятелна оферта. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен 
от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
кандидатът посочва: 

1. име и адрес на бенефициента; 

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на 
кандидата; 

3. наименование на обекта на процедурата; 

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и 
класиране”. 

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

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан 

или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 
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6. Методика за комплексна оценка на офертите- показатели и 

относителната им тежест  

 

 Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи 

начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителя на 
настоящата поръчка. Класирането на оферти по обекта на процедурата се извършва по 
комплексна оценка, изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като 
критерият е икономически най-изгодната оферта. Класирането на офертите се извършва по 
низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с 

най-висока оценка 
 

6.1 Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест  
са както следва: 

 
  

1. Предложена цена – ПЦ 
Максималният брой точки е 100.  

 
Измерва се общата цена от финансовата оферта, в лева без включен ДДС, като максималният 
брой точки, които може да получи всеки от тях е 100 т.  

 
Точките на всеки кандидат се изчисляват по следната формула: 

  

Минимална предложена цена 
--------------------------------------- х 100 = Tочки по критерия “Предлагана цена”   
Предложение на кандидата  

 
 

2. Гаранционен срок - ГС 
Максималният брой точки е 100.  

 
Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок получава максимален брой точки 100; 
останалите участници получават пропорционален брой точки по следната формула: 
 
Срокът, офериран от участника (месеци)  
-------------------------------------------     х 100 = Tочки по критерия „Гаранционен срок” 

Най-дългият офериран срок (месеци)                                      
 

  

3. Начин на плащане - НП 
Максималният сумарен брой точки по двата подпоказателя е 100.  

 
3.1. Процент на авансовото плащане  
Участникът предложил най-малък процент авансово плащане получава максимален брой точки 

- 50; останалите участници получават пропорционален брой точки по следната формула: 

 
Минимален предложен процент   
авансово плащане 
--------------------------------------- х 50  =   Точки за „Процент на авансовото плащане” 
Предложен процент авансово  
плащане от съответния кандидат 
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3.2. Процент на окончателното плащане след доставка 
Участникът предложил най-голям процент окончателно плащане получава максимален брой 

точки - 50; останалите участници получават пропорционален брой точки по следната формула: 
 
Предложен процент окончателно  
плащане от съответния кандидат 
-------------------------------------- х 50  = Точки за „Процент на окончателното плащане” 

Максимален предложен процент  
окончателно плащане 

 
 

4. Наличие на следгаранционно обслужване в България – Сл. ГО 
Максималният брой точки е 100.  

 
Участник, предложил следгаранционно обслужване в България, получава 100 точки, останалите 

участници получават 0 точки. 
 

6.2 Относителната тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна 
оценка 
 

Показатели Тежест 

1. Предложена цена – ПЦ 35% 

2. Гаранционен срок - ГС 15% 

3. Начин на плащане - НП 30% 

4. Наличие на следгаранционно 
обслужване в България  - Сл.ГО 

20% 

  
6.3 Методика за определяне на комплексната оценка на оферти 

 
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 
последователност:  

  
 Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.  

 

Офертите, които не отговарят на минималните заложени изисквания и документацията за 
участие в процедурата или не са подадени в съответствие с приложените образци се 
отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват. На отстраняване 
подлежи и оферта, при която не е спазено изискването – предлаганата цена да е в 

самостоятелен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. 

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са 
отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл.31 ПМС №55/12.03.2007 
г., и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за икономическо и финансово 
състояние, професионална квалификация и технически възможности. 

Оферта, която не включва доставка, монтаж, въвеждане на машината в експлоатация, 

гаранци, както и такава, която не изпълнява заложените минимални технически 

изисквания за функционалност на машината (съгл.т.4, подточка 3 - Технически 
спецификации), се отхвърля. 

 
 Комплексна оценка на офертите 
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Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя, като присъдените точки по всеки един 
от критериите се умножават по съответните относителни тежести в следната формула: 

  
Комплексна оценка = (ПЦ х 35%) + (ГС х 15%) + (НП х 30%) + (Сл.ГО х 20%) 

  
 
Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила 
най-висока оценка по посочената по-горе формула. 
 
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката 

по настоящата процедура. 
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7. Приложения и образци 
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7.1 Приложение - ОФЕРТА 
 

Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор 

По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
ДО  

ИНДЕКС-6 ООД 
ГР. ПЛОВДИВ 

ул. Кукленско шосе 28В 
        

 
О Ф Е Р Т А 

                  
 
ОТ:__________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 

 
с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен 
фрезови център с цифрово-програмно управление” 
 

 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: 

__________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  
дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 

 
 
Разплащателна сметка:     ДДС сметка: 

BIC:__________________________;   BIC: __________________________; 
IBAN:_________________________;   IBAN: _________________________; 
банка:________________________;   банка: ________________________; 
град/клон/офис:________________;   град/клон/офис: ________________;  

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

определяне на изпълнител при процедура с открит избор с предмет:  
 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови 
център с цифрово-програмно управление” 

 
 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 
 
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                                                   ще ползваме/няма да ползваме 

 
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни 

дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се 

срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за участие). 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
1. Документи за регистрация/документ за самоличност: 

a. Копие от документ за първоначална регистрация (копие заверено  от кандидата 
с печат и текст „Вярно с оригинала”) или еквивалент за чуждестранно лице 

b. Документ за актуално състояние издадено не по-късно от 3 месеца преди датата 
на подаване на офертата или еквивалент за чуждестранно лице 

2. Декларация по чл.31, ал.4 и ал.8 от ПМС №55/12.03.2007 г. (оригинал, 
подписва се от управляващия по регистрация. Когато управляващите кандидата са 
повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните 

органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния 
представител в съответния управителен орган.)  

 
3. Декларация по чл.35, ал.1 от ПМС №55/12.03.2007 г. (оригинал) – подписана 

от представляващия кандидата  
4. Други документи: 

a. Копие от ЕИК по Булстат (копие, заверено от кандидата с печат и текст „Вярно 

с оригинала”) или еквивалент за чуждестранно лице 

5. Отчет за приходи и разходи и/или Баланс за предходните три приключени 
финансови години (копие заверено  от кандидата с печат и текст „Вярно с 
оригинала”) 

6. Списък с изпълнени договори за доставка и монтаж на подобно оборудване през 
последните 3 години, включващ: предмет на договора,период на изпълнение, име на 

клиента (по образец - списък с договори) 
7. .........броя препоръки за добро изпълнение на договори за доставка от клиенти 

закупили подобно оборудване през последните 3 години 
8. Кратка анотация на фирмата, съдържаща информация за история на фирмата, 

брой персонал,производствена база, пазари и др. 
9. Ценова оферта с предложена схема на плащане 
 

10. Техническа оферта с Приложения № 1, 2 и 3 
Приложение № 1 – Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи 
на изпълнение (по образец); 
Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата (по образец); 
Приложение № 3 – Други документи и доказателства:  

- Декларация за произход на оборудването, издадена от производителя – свободен 
текст; 

- и др. документи ……………………………………………... 
 

11. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 
на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще 
ползва подизпълнители); 

12. Документи по  т.А.1.а; т.А.1.б; А.2; Б; В и Г.3 за всеки от подизпълнителите в 
съответствие с Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 
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13. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.  
 

 

 
 
 
 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС И ПЕЧАТ:_________________ 
(име и фамилия) 

______________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 
Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на Постановление № 55 на Министерския 

съвет от 12 март 2007 г., на посочените от бенефициента условия в Изискванията към офертите и Пояснителния 

документ за процедурата. 
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7.2 Приложение – Ценова оферта  
 

Образец на ценова оферта за участие в процедура  за определяне на изпълнител 

По т.I (6) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 
 
 

ДО  
ИНДЕКС-6 ООД 

ул. „Кукленско Шосе”№28 В 

ГР. ПЛОВДИВ 
 

 
Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

 
 
ОТ:___________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 
с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен 
фрезови център с цифрово-програмно управление 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
  
 Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения предмет, 
Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
 
1.Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 
 

№ Описание на доставката К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева, 

без ДДС* 

Обща цена в 
лева* без ДДС 

1 

Универсален голямогабаритен 
фрезови център с цифрово-

програмно управление – доставка, 
монтаж, въвеждане в 
експлоатация 

1 

  

 
2. Условие на доставка:  DAP - Пловдив. 

 
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
 
Цифром:__________________ Словом:__________________________________                 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 
*При цена, определена от Кандидата в Евро, същата се преизчислява по курс: 1EUR= 1.95583 лв. 
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Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за 
случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). НЕПРИЛОЖИМО 

 
Декларираме, че настоящата оферта е валидна до __________________ (посочва се срока, определен 
от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за участие). 
 
 
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлаганият от нас начин на плащане е както следва: 

- ……% аванс от стойността на договора след подписването на договора; 
- .…..% междинно плащане от стойността на договора преди доставка на оборудването. 

- ……% окончателно плащане от стойността на договора след подписване на Финален приемо-
предавателен протокол за приключен монтаж, инсталация, въвеждане на оборудването в 

експлоатация, но не по-късно от 45 дни след доставката му,   
 

III. ДРУГИ 
Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовата оферта, с оглед 
детайлно описание на позициите по офертата, а именно: НЕПРИЛОЖИМО 

 
Разходите по обучение на персонал за работа с доставеното оборудване са изцяло за 

наша сметка и не са включени в предложената крайна цена на офертата. 

 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната 

цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем 
общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

 
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, 

написана с думи. 
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7.3 Приложение - Техническа Оферта 
 

Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител 
По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
 

ДО  
ИНДЕКС-6 ООД 

 ул. „Кукленско Шосе”№28 В 
ГР. ПЛОВДИВ 

 
 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 
 
 

ОТ:___________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 

с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен 
фрезови център с цифрово-програмно управление” 
 

 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
 С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с 

горепосочения предмет.  
 

 Предлагаме да изпълним „Доставка, монтаж инсталация и въвеждане в експлоатация на 
Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление” в 
съответствие с изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие. 
 
 Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в 

Приложение № 1 към настоящата техническа оферта. 

 
Ще изпълним обекта на процедурата в срок от __________________________,    
       

 (месеци) 

но не повече от срока указан в пояснителния документ, в съответствие с приложения към настоящата 

техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - Приложение № 2. 

 

 Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 
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Изисквания и условия на 

ИНДЕКС-6 ООД 

Предложение 

на кандидата 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:  
 
Универсален голямогабаритен фрезови център с 

цифрово-програмно управление – 1 брой 
 
Минимални технически и функционални характеристики: 
1. Работна област: Работа по 3 оси с минимални ходове по осите: 
Надлъжно преместване по ос Х-     не по-малко от    8000 мм; 
Вертикално преместване по ос У-   не по-малко от    2500 мм; 
Напречно преместване по ос Z-      не по-малко от    1500 мм; 
 
2. Подова работна плоча за захващане на детайли - минимални 
размери 5500 мм х 2500 мм; 
 
 
3. Вградена хоризонтална въртяща се маса: 
Размер - не по-малко от:  кръг с диаметър 2000 мм;  

или квадрат 2000 мм х 2000 мм; 
Полезен товар                 не по-малко от 12 000 кг; 
 
 
4. Универсална ортогонална фрезова глава: 
                                         
Позициониране на главата - /стъпка на завъртане, делене/ - 1° 
/градус/;  
Обхват на оборотите – горна граница- не по-малко от 3000 
об/минута; 
 
 
5. Автоматично устройство за смяна на инструмента:  
- магазин за инструменти – най-малко за 40 инструмента 
 
 
6. Цифрово програмно управление - да има управление на 
минимум 4 CNC оси. 

 

  

Изисквания към гаранционната поддръжка  

 
Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 
12 месеца гаранция и сервизна поддръжка на оборудването. 

 

  

Изисквания към документацията, съпровождаща 
изпълнението на предмета на процедурата (ако е 
приложимо): 
 

 Техническа и експлоатационна документация на 

български, руски или английски език 
 СЕ декларация за безопасност 
 Декларация от производителя за произход на 

оборудването  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания към правата на собственост и правата на 

ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  
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НЕПРИЛОЖИМО 

 

Изисквания за обучение на персонал на Бенефициента за 
работа с фрезовия център: 
 

Кандидатът трябва да извърши обучение за работа с 
Фрезовия център на  оператори посочени от страна на 
бенефициента. Разходите по обучение на персонала за 
работа с доставената машина са изцяло за сметка на 
изпълнителя и не са включени в предложената крайна 
цена на офертата. 

 

  

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е 
приложимо).  

НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

Други: _____________________________ 

(преписва се от техническата спецификация и условия) 

  

 

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, 

свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват. 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи 
на изпълнение; 
Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;  
Приложение № 3 – Други документи и доказателства:  

- Декларация за произход на оборудването, издадена от производителя.  
 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________ 
       _______________________________________ 
         (име и фамилия) 
       _______________________________________ 

       (длъжност на представляващия кандидата) 
 
 
 
 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Операция BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
 

  

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Индекс-6” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

     34 

 
Приложение № 1 

____________________________________________________________ 

 (наименование на кандидата)  

 
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

на стоките/услугите от предмета  
на процедурата, подлежащи на изпълнение. 

 

 

 

№ 

 Оферта на Участника  

Описание на доставките 

 

М
я
р
к
а
  

К
-в

о
 Тип - 

Модел 

Описание Про-

изво-

дител 

Страна 

на 

произход 

Позиция 

по прило-

жения в 

офертата 

каталог 

Забе-

леж- 

ка 

1 Универсален 

голямогабаритен 

фрезови център с 

цифрово-програмно 

управление 

б
р
о
й
 

  

1 

 

 

      

2 Извършване на 

инсталационни 

дейности и пуск на 

територията на 

Бенефициента  

б
р
о
й
 

  

1 

 

 

      

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета 
на процедурата) 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________ 
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Приложение № 2  
_____________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

График за изпълнение на предмета на процедурата 

 

№ Описание 

/Вид и № на 
стоките/услугите/етап  или 
дейност от строителството, 
които ще се извършват/ 

Начален срок* 

на започване на 
изпълнението 

Краен срок*за 

приключване на 
изпълнението  
 

Забележка 

     

     

     

     

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката) 
 
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на 
договора 
 
 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________ 

_______________________________________ 
(име и фамилия) 

_______________________________________ 
(длъжност на представляващия участника) 
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7.4 Приложение – Декларация по чл.31, ал.4, т. 1 и ал. 8 от ПМС 
№55/12.03.2007 

 
 

Образец на декларация на кандидата по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 
По т.I (9) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

 

Долуподписаният/-ата  

_________________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,  

 

издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                (място на издаване) 

 

адрес:_____________________________________________________________,   
(постоянен адрес) 

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол 

 на кандидата и др.) 

 

на _______________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 

_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________, тел.: _____________, 

 

факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление”, обявена 

чрез публикуване на обява в „___________”, бр.____от__________, 
(наименование на националния ежедневник)       (номер и дата) 

 

 

                                                 
 Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 31, ал. 5 на ПМС № 55 от 2007 г. условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Операция BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
 

  

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Индекс-6” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

     37 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 
1. не съм осъждан с влязла в сила присъда за някое от следните престъпления по Наказателния 

кодекс или съгласно законодателството на страната, в която съм установен или регистриран: 
a. престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 
b. подкуп; 
c. участие в организирана престъпна група; 
d. престъпления против собствеността; 
e. престъпления против стопанството. 

2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност; 
3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в 

подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран 
(отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице); 

4. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се 
намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е 
установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);  

5. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност; 
6. Представляваният от мен кандидат няма парични задължения към държавата или община 

………………… (посочва се общината, към която лицето не следва да има задължения), установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган; 
7. В следствие на друга процедура за определяне на изпълнител или отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ, финансирана от бюджета на ЕО, представлявания от мен кандидат не е 
обявен в тежко нарушение на поръчката поради неизпълнение на свои договорни задължения; 

8. Аз и представляваният от мен кандидат не сме в състояние на конфликт на интереси с 
бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента; 

9. Аз и представляваният от мен кандидат не попадаме в някоя от категориите, определени в чл. 

93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности;  

10. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от 

допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен 
или контролен орган на бенефициента; 

11. В случай, че кандидатът   _____________________________________________  
(наименование на кандидата) 

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6 
обстоятелства преди сключването на договора; 

12. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не по-късно 

от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).  
 

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

 
____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

(дата) 
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7.5.  Приложение  - Декларация на кандидата по чл.35 ал.1 от ПМС № 

55/12.03.2007 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

по чл. 35, ал.1 от ПМС 55 от 12.03.2007 г. 
 

 
 
 
Долуподписаният/-ата __________________________________________________,  

     (собствено, бащино и фамилно име) 
В качеството си на ______________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) 

на ___________________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

търговския регистър по фирмено дело №    по описа за    г. на ____________ окръжен 

(градски) съд, със седалище и адрес на управление 
_____________________________________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в 
процедура за определяне на изпълнител с предмет:  
 
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови 

център с цифрово-програмно управление” 
 

обявена чрез публикуване на обява в „___________________”, бр.____от__________, 
 (наименование на националния ежедневник)  (номер и дата )  

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

Представената от мен оферта е валидна до сключване на договора за възлагане предмета на 

процедурата, а именно....................дни, в съответствие със срока на валидност посочен в раздел ІV, 

точка 3.5) от Пояснителния документ, представляващ неразделна част от тръжната документация по 

настоящата процедура. 

 

 

              2011 г.      ДЕКЛАРАТОР : _______________ 
 (дата) 
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7.6 Приложение – Списък на реализираните подобни проекти през последните три години 
 

 
С П И С Ъ К 

на реализираните подобни проекти през последните три години 
 

№ Възложител/клиент 
Вид на 

доставките 

Допълнителни 

услуги 

Дати на 

изпълнение 

от........до....... 

Контактна информация 

за клиента/адрес, телефон/ 

1.      

2.      

3.      

...      

...      

...      

...      

...      
 
 
 

Дата: ...............................       Подпис и печат: ............................... 
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8. Проект на договор за изпълнение 

 

 
Д  О  Г  О  В  О  Р 

№ 
BG161PO003 -2.1.06/2ТММ-02-103/Su-01 

 
Днес, ................................. в гр. Пловдив 
 

между  

 
ИНДЕКС-6 ООД,  
гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 28 В, 
регистрирано в Окръжен съд – Пловдив с 
решение № 8700 от 18.10.1995г., фирмено дело 

6173 по описа на ПОС за 1995 г.,  ЕИН 
825391408, ЕИН по ДДС BG825391408, 
представлявано от ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ – 
ЕГН ......................, в качеството му на 
Управител, наричано за краткост в договора - 
БЕНЕФИЦИЕНТ           
и 

 
........................................................................
.......................................................... 
С адрес на регистрация ............................. 
................................................................, 
адрес на управление ................................. 

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

ЕИН.......................................................... 
ЕИН по ДДС ……………………………………………………,  
представлявано от ……………………………………….., 
ЕГН ......................................................... 
в качеството му на..................................., 
наричано за краткост в договора - 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
се сключи настоящият договор  на основание чл. 
28 от ПМС №55/12.03.2007 г. за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема:  
 

1.1. Да достави, монтира и извърши 
инсталация и пуск на Универсален 
голямогабаритен фрезови център с 
цифрово-програмно управление, наричан 

за краткост по-надолу в договора 
”Оборудване” (съгласно Oферта на 
Изпълнителя) и да обучи за своя сметка 

  
C O N T R A C T 

No.  
BG161PO003 -2.1.06/2ТММ-02-103/Su-01 

 
This contract is made on ……………….., Plovdiv  
 

Between 

 
INDEX - 6, Ltd.,  
Bulgaria, 4004 Plovdiv, 28В Kuklensko shose 
street, registered and existing under the laws of 
Regional Court of Law – Plovdiv, Bulgaria with 

Court Order № 8700 / 18.10.1995, Case 6173, 
Reg.№ 825391408, Vat Reg No: BG825391408, 
represented by Chief Executive Officer Peter 
Spasov, PIN ……………………….., hereinafter referred 
to as “BENEFICIARY”  
 
And 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
whose registered seat and office address is at 
........................................................................
........................................................................

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

Reg.№..................................,  
Vat Reg No: ............................................... 
Represented by .......................................... 
PIN ……………………………………………………………………  
hereinafter referred to as "EXECUTOR".  
 

 
 
Contract as follows: 
 

 
I.  SUBJECT OF THE CONTRACT 

 

1. BENEFICIARY assigns and EXECUTOR agrees 
to: 
 

1.1. Рrovide, install and put into operation of CNC 
Universal Cutting Machine Center , hereinafter 
referred to as “EQUIPMENT” (according to the 
Offer of the  EXECUTOR) and to train the 

operators to work with the EQUIPMENT at their 
expense; 
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оператори за работа с Оборудването. 
 

II. ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ 
 

Чл. 2. За цялостното осъществяване на предмета 
на договора, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  обща сума в размер на  
............... лева, (................... Евро по курс 1 
Евро=1.95583 лева) 
с думи: 

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

..........................................................при 
условие на доставка DAP – Пловдив (INCOTERMS 

2010) 
В цената не е включен ДДС. 
В цената не са включени  мита, и други такси 
(при внос на оборудването), които са за сметка 

на БЕНЕФИЦИЕНТА. 
 
Чл. 3. Изплащането на сумата по Чл. 2 ще се 
извърши от БЕНЕФИЦИЕНТА на етапи, както 
следва: 
 
3.1. …….% аванс след подписване на договора 

 
3.2. …….% междинно плащане от стойността на 
договора преди доставка на оборудването 
 
3.3. …….% окончателно плащане от стойността 
на договора след подписване на Финален 

приемо-предавателен протокол за приключен 
монтаж, инсталация, въвеждане на оборудването 
в експлоатация, но не по-късно от 45 дни след 
доставката му и  без изискване за предоставяне 
на допълнителни гаранции от страна на 
Бенефициента /гаранция за плащане, акредитив 
или друго/ 

 
3.4. Плащанията ще се извършват по банков път 
в лева или Евро, преизчислени  по фиксинга на 
БНБ, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Банка:....................................................... 
Адрес на банката: …………………………………………. 

 ......................................Клон................... 
SWIFT / BIC Code………………………………........... 
IBAN:…………………………………………………………....... 

 
3.5. В случай на издаване на гаранция за добро 
изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на 

банкова гаранция (съгл. чл. 6, т. 6.9. от 
договора), и в случай на настъпване на 
обстоятелства, налагащи плащания по нея, 
същите следва да се извършват по банковата 
сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА: 

 
 

II. PRICE AND PAYMENTS 
 

2. In order to complete the realization of the 
contract subject, the BENEFICIARY pays to the 
EXECUTOR the total amount: 
…….............BGN, (…………………. EUR,  
1 EUR = 1.95583 BGN) 
 In words: 

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

terms of delivery DАР – Plovdiv (INCOTERMS 2010) 
The total price is free of value added tax. 
The total price is free of duties and other taxes on 
the import of the EQUIPMENT (they are at the 

expense of the BENEFICIARY/ 
 
3. The payment of the amount in clause 2 will be 
done by the BENEFICIARY by stages as follows: 
 
3.1. …….% advance payment after the contract 
is signed; 

 
3.2. …….% middle payment of the price of the 
contract before delivery; 
 
3.3. …….% final payment of the price of the 
contract after signing of Final Acceptance/Delivery 

Report of finished assembly and installation of the 
EQUIPMENT, putting it into operation of the 
EQUIPMENT, but not later of 45 days after 
delivery and with no requirement for presenting of 
additional warranties from the BENEFICIARY 
/Payment guarantee Letter of credit or other/ 
 

 
3.4. The payments are to be done by bank in 
BGN or EUR, calculated according to the BNB fixing, 
in the bank account of the EXECUTOR: 
 
Bank:……………………………………………………………… 
Address of the bank: …………………................... 

………………………………………………………………………….. 
SWIFT / BIC Code ……………………………………………. 
IBAN: ……………………………………………………………….. 

 
3.5. In case of issuing a Performance bond by the 
EXECUTOR as a bank guarantee (according to 

clause 6, section 6.9. of the Contract), and if any 
circumstances, enforcing payments, occur, these 
payments should be done in the bank account of 
the BENEFICIARY:  
 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Операция BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
 

  

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Индекс-6” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

     42 

Bank: PIRAEUS BULGARIA AD 
Address of the bank:  3 VITOSHA BLV, SOFIA, 
BULGARIA 
SWIFT/BIC Code: PIRBBGSF  

In EUR: IBAN:BG47 PIRB 8076 1600 2434 31   
In BGN: IBAN:BG85 PIRB 8076 1600 2434 26 
 

 
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4. Срок за извършване на доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация – ......... месеца (според 
техническата оферта на Изпълнителя), считано 

от датата на подписване на настоящия договор, 
но в рамките на договора за безвъзмездна 
помощ. 
 

Чл. 5. Срокът на договора може да бъде удължен 
с подписване на двустранно допълнително 
споразумение към настоящия договор, в 
случаите на настъпване на форсмажорни 
обстоятелства, които препятстват спазването на 
срока по чл. 4, но не по късно от крайният срок 
за изпълнение на договора за безвъзмездна 

помощ. 
 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 

6.1. Да изработи оборудването качествено и в 
съответствие с действащите стандарти и норми 
за техническа безопасност. 
 
6.2. Да информира в писмена форма 
БЕНЕФИЦИЕНТА за датата на експедиция на 
съоръжението, както и при всички случай на 

забава на доставката от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
6.3. Да осигури нормалната работа на 
оборудването в експлоатационни условия за 
срока на гаранцията.   
 

6.4. Да предостави на БЕНЕФИЦИЕНТА 
подробна техническа и експлоатационна 
документация на оборудването на български, 

руски или английски език. 
 
6.5. Да достави оборудването, подходящо 

опаковано и укрепено, в транспортното средство. 
 
6.6. Да предостави следните декларации, 
отнасящи се до оборудването: 
 

Bank: PIRAEUS BULGARIA AD 
Address of the bank:  3 VITOSHA BLV, SOFIA, 
BULGARIA 
SWIFT/BIC Code: PIRBBGSF  

In EUR: IBAN:BG47 PIRB 8076 1600 2434 31   
In BGN: IBAN:BG85 PIRB 8076 1600 2434 26 
 
 

III. TERM OF EXECUTION 
 

4. Term of delivery and installation, putting 
equipment into operation and training operators - 
……… months (according to the Technical Offer of 

the Executor), reckoned from the date of this 
Contract, but within the bounds of the Grant 
Contract. 
 

5. The term of the contract could be prolonged by 
signing Bilateral Agreement Annex to this Contract, 
in case any force majeure circumstances occur and 
prevent from keeping the dead-line in clause 4, 
within the deadline of execution of the Grant 
Contract. 
 

 
 

IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS 
 
6. The EXECUTOR is obliged to: 
 

6.1. Poduce the EQUIPMENT in conformity with 
the active standards and the operative laws for 
technical safety; 
 
6.2. Inform in writing the BENEFICIARY about 
the date of dispatch of the EQUIPMENT, as in any 
case of delay of the delivery on behalf of the 

EXECUTOR; 
 
 
6.3. Provide the normal work of the EQUIPMENT 
in exploitation conditions during the term of 
guarantee; 
 

6.4. Provide detailed technical and exploitation 
documentation of the EQUIPMENT /in Bulgarian or 
in Russian, or in English / at the disposal of the 

BENEFICIARY; 
 
6.5. Deliver the EQUIPMENT appropriately 

packed and strengthened in the transporting 
vehicle; 
 
6.6. Provide the following declarations, relevant 
to the EQUIPMENT: 
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6.6.1. Декларация за безопасност на 
оборудването (СЕ); 
 

6.6.2. Декларация за произход на оборудването. 
 
6.7. След сключване на договора  да предостави 
информация на БЕНЕФИЦИЕНТА относно  
специфични изисквания по монтажа и 
инсталацията на оборудването. 

 
6.8. Да изпрати за своя сметка и в зависимост от 
нуждите с цел спазване на заложените срокове 

необходимия брой и с нужната квалификация 
специалисти за монтажните и инсталационни 
дейности и за въвеждане на оборудването в 
експлоатация. 

 
6.9. Да предостави на БЕНЕФИЦИЕНТА 
Гаранция за добро изпълнение в размер на  3% 
от стойността на договора, в лева или евро 
(преизчислени в левова равностойност по  по 
фиксинга на БНБ - 1 Евро=1.95583 лева)  по 
един от следните начини:  

- банкова гаранция; 
- във вид на парични средства, депозирани в 
касата на БЕНЕФИЦИЕНТА.  
Гаранцията за добро изпълнение трябва да бъде 
със срок на валидност срока на договора плюс 30 
дни и може да бъде предсрочно освободена 

срещу представяне на оригинал на Финален 
приемо предавателен протокол за доставка. 
 
6.10. Да спазва изискванията за съхранение на 
документацията по настоящия договор, в 
съответствие с Указанията за съхранение на 
документите по Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013г.” 
 
6.11. Да спазва изискванията на 
законодателството на Европейската общност и 
националното законодателство във връзка с 
предоставянето на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013 г.” 

 
6.12. Да посочи във фактурата (фактурите) 
наименованието на оперативната програма, 

предмета и договора за безвъзмездна финансова 
помощ и номер на проекта, както следва:  
„По договор № 2TMM-02-103/18.02.2011 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по проект: BG161PO003-2.1.06-0296 

 
6.6.1. Safety Equipment Declaration (CE); 
 
 

6.6.2. Declaration of Origin of the EQUIPMENT. 
 
6.7. Provide information to the BENEFICIARY 
about the specific requirements of the assembly 
and the installation of the EQUIPMENT after signing 
this Contract; 

 
6.8. Send at their expense, depending on the 
needs, with the purpose of keeping the deadlines, 

the needed number and qualified specialists for the 
assembly and the installation and старт –уп оф тхе 
еяуипмент. 
 

6.9. Provide to the BENEFICIARY Performance 
bond of the total amount of 3% of contract value, 
in BGN or EUR, (according to BNB fixing rate – 1 
EUR=1.95583 BGN) , as one of the following: 
- bank guarantee; 
- funds lodged in BENEFICIARY’s cash 
account.  

The Performance bond should be with the same 
term of validity as the term of the contract plus 30 
days and could be cancelled  earlier by original of 
the Final acceptance/delivery report . 
 
 

 
 
6.10. Observe the requirements of storage the 
documentation of this Contract according to the 
Instructions for storage of documentation of 
Operational Programme "Development of the 
Competitiveness of Bulgarian Economy" 2007-

2013. 
 
6.11. Observe the requirements of EU legislation 
and National legislation in connection with 
conceding grants by Operational Programme 
"Development of the Competitiveness of Bulgarian 
Economy" 2007-2013. 

 
 
 

6.12. Give the name of the Operational 
Programme, the subject, Grant contract and 
number of the project in the invoice / invoices, as 

follows: 
“Under Grant Contract № 2TMM-02-
103/18.02.2011 by project: BG161PO003-
2.1.06-0296 “Renovation and modernization 
of production capacity at INDEX-6, Ltd” by 
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“Обновяване и модернизиране на 
производствените мощности в „Индекс - 6” 
ООД” от Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността  на българската 

икономика” 2007-2013” 
 
6.13. Изпълнителят се задължава да действа в 
съответствие с чл. 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 
от Приложение II Общи условия към договор № 
2TMM-02-103/18.02.2011 на Бенефициента с 

Изпълнителната Агенция за насърчаване на 
малки и средни предприятия, които 
представляват Приложение 3 и са неразделна 

част от настоящия договор.  
 
чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 

7.1. Да получи уговореното възнаграждение по 
реда и условията предвидени в чл.3. 
 
7.2. Да получи безопасни условия за работа на 
своя персонал на територията на мястото за 
осъществяване на монтажа, инсталацията и 
обучението на операторите. 

 
Чл. 8. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава: 
8.1. Да осигури по предварително съгласуване с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своя сметка конструиране и 
изграждане на необходимия за разполагане и 
монтаж на оборудването фундамент на мястото 

за позициониране, както и да изпълни други 
изисквания на Изпълнителя за инсталирането. 
 
 
8.2. Да осигури за своя сметка подходящи 
повдигателни съоръжение с достатъчна 
товароподемност (след уточнение с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) за времето на разтоварните 
операции и позиционирането на оборудването на 
мястото за монтаж. 
 
8.3. Да определи поименно свои служители с 
подходяща квалификация, които да бъдат 
обучени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

подсигури присъствието им за целите на 
обучението съгласно заложения период в 
техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
8.4. Да осигури безопасни условия за работа на 
персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на своя 

територия, както и съпровождащ го служител на 
територията определена за монтажа за целия 
период на престоя. 
 
8.5. След въвеждане на оборудването в 

Operational Programme "Development of the 
Competitiveness of Bulgarian Economy" 2007-
2013. 
 

 
 
6.13. The EXECUTOR is obliged to act in 
conformity with causes 1, 3, 4, 5, 6, 11.3. b, 14 
from Appendix II “General Terms of Contract № 
2TMM-02-103/18.02.2011 between the 

BENEFICIARY and Bulgarian Small and Medium 
Enterprises Promotion Agency”, which is Appendix 
3 and forms an integral part of this contract. 

 
 
7. The EXECUTOR is entitled to: 
 

7.1. receive the agreed payment by order and 
terms, contemplated in clause 3. 
 
7.2. get health and safety work conditions for the 
personnel at the territory of the place, where the 
assembly, installation and operator training are 
implemented.  

 
8. The BENEFICIARY is obliged to: 
8.1. provide at their expense, preliminarily 
agreed with the EXECUTOR, the design and the 
construction of the needed fundament for assembly 
and installation of the EQUIPMENT at the place 

provided for equipment positioning and to observe 
the other installation requirements of the 
EXECUTOR. 
 
8.2. provide at their expense suitable lifting 
equipment with enough lifting power (after 
specifying this equipment with the EXECUTOR) for 

the time of unloading operations and positioning of 
the EQUIPMENT at the assembly place.  
 
 
8.3. define by name their appropriate qualified 
personnel, which would be trained by the 
EXECUTOR and to ensure their presence for 

training aims according to the referred period in the 
EXECUTOR’s Technical Offer. 
 

 
8.4. provide health and safety work conditions 
at their area for the EXECUTOR’s personnel and to 

provide an employee, attending them at the 
assembly area during their whole stay. 
 
 
8.5. to exploit the EQUIPMENT correctly after 
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експлоатация да го използва съгласно правилата 
заложени в инструкциите за работа и за 
безопасност, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
без да предприема каквито и да е конструктивни 

промени, несъгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
8.6. Да изплати поетапно всички суми по Чл. 3, 
съгласно договора. 
 
чл.9. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право: 

 
9.1. Да получи договореното съгласно чл.1 от 
договора. 

 
9.2. Да получи техническа и експлоатационна 
документация за оборудването на български, 
руски или английски език. 

 
9.3. Да получи СЕ – Декларация за безопасност 
и Декларация за произход на оборудването.  
 
9.4. Да получи оригинална фактура, съдържаща 
всички задължителни счетоводни реквизити, 
плюс текста, описан в чл. 6, т. 6.12., както и 

другите задължителни за доставката документи - 
опаковъчен лист, транспортен документ  
 

IV. ПРИЕМАНЕ  И  ПРЕДАВАНЕ 
 
Чл.10. Приемането се извършва на два етапа от 

упълномощени от двете страни лица: 
 
I етап - Приемане на полученото оборудване на 
площадката на БЕНЕФИЦИЕНТА – подписва се 
Приемо-предавателен протокол за доставка на 
оборудване. На този етап се приема 
оборудването и комплектността на 

придружаващите го документи – счетоводни и 
технически. 
 
II етап - Приемане на оборудването на 
площадката на БЕНЕФИЦИЕНТА след монтаж, 
инсталация и пуск  – подписва се Финален 
приемо-предавателен протокол за въвеждане на 

оборудването в експлоатация. 
 
Чл. 11. Ако при приемането на оборудването на 

I етап се установи липса на някой от 
задължително придружаващите оборудването 
документи, същите следва да бъдат доставени в 

рамките на 5 работни дни за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Ако при приемане на оборудването на II етап се 
установи, че същото има недостатъци, 
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да иска 

putting it into operation (according to the rules 
described in the Safety Work Instructions, 
committed by the EXECUTOR, without taking any 
constructive changes, uncoordinated with the 

EXECUTOR. 
 
8.6. pay by stages all amounts in clause 3 
according to this Contract. 
 
9. The BENEFICIARY is entitled to: 

 
9.1. receive the agreed payment according to 
clause 1 of this Contract; 

 
9.2. get technical an exploitation documentation 
for the EQUIPMENT in Bulgarian, or Russian, or 
English language; 

 
9.3. get Safety Equipment Declaration (CE) and 
Declaration of Origin of the EQUIPMENT; 
 
9.4. get an original invoice, containing all 
account requisites, the text from clause 6, section 
6.12. and the other compulsory delivery documents 

– packing list, transport documentation. 
 
 

IV. DELIVERY AND ACCEPTANCE 
 

10. People authorized by the both parties in this 

contract perform the acceptance by 2 stages: 
 
Stage 1 – Acceptance of the received equipment at 
the BENEFICIARY’s area – signing 
Acceptance/Delivery Report for the EQUIPMENT. At 
this stage the EQUIPMENT and the complete 
attending documentation (accounting and 

technical) are being accepted. 
 
 
 
Stage 2 – Acceptance of the EQUIPMENT at the 
BENEFICIARY’s area after assembly, installation, 
putting it into operation – signing Final 

Acceptance/Delivery Report for setting the 
equipment in motion. 
 

11. If during the equipment acceptance at stage 1 
any of the equipment attending documents is found 
missing, it must be delivered to the BENEFICIARY 

at EXECUTOR’s expense within 5 working days. 
 
 
If during the equipment acceptance at stage 2 any 
defect of the equipment is detected, the 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Операция BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
 

  

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Индекс-6” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

     46 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в срок, посочен в приемо-предавателния 
протокол за II етап. 
 

V.  САНКЦИИ 
 
Чл. 12. В случай на забава на изпълнение по чл. 
4 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка на БЕНЕФИЦИЕНТА в размер на 0.2% 
от стойността на договора, съгласно чл. 2 за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5% от 
стойността на договора. 
 

Чл. 13. В случай на забава на плащане, 
приемане или не създадени условия за монтаж 
на оборудването и въвеждането му в 
експлоатация, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ заплаща 

неустойка в размер на 0.2% от стойността на 
договора, съгласно чл. 2 за всеки просрочен ден, 
но не повече от 5% от стойността на договора. 
 

VI. ГАРАНЦИИ 
 
Чл. 14. Гаранционният срок на оборудването е 

........ месеца от датата на подписване на 
финален приемо-предавателния протокол за 
въвеждане в експлоатация на площадката на 
БЕНЕФИЦИЕНТА, но не повече от ….. месеца от 
датата на доставка. (Гаранционен срок плюс 3 
месеца)   

 
Чл. 15. Действието на гаранционния срок се 
прекратява: 
 
15.1. В случай на демонтаж или промяна на 
оборудването от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА без 
предварително разрешение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
15.2. При неправилно използване на 
оборудването от персонала на БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
15.3. Повреда причинена от атмосферни 
влияния, природни бедствия и пожар. 
 

 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.16. Договорът се прекратява: 
 
16.1. с изпълнение на задълженията на страните 

по договора; 
 
16.2. по взаимно съгласие между страните, 
изразено с писмено споразумение, с което се 
уреждат и последиците от прекратяването; 

BENEFICIARY is entitled to insist of its trouble 
shooting at EXECUTOR’s expense by the time fixed 
in the Acceptance/Delivery Report for stage 2. 
 

V. SANCTIONS 
 

12. In case of delay of the execution by clause 4 of 
this Contract, the EXECUTOR owes penalty to the 
BENEFICIARY to the amount of 0,2% of the total 
amount of this Contract, according to clause 2 for 

every expired day, but at the most 5% of the total 
amount. 
 

13. In case of delay of the payment, delay of the 
acceptance or conditions, which do not allow 
assembly and setting the equipment into operation, 
the BENEFICIARY pays penalty to the amount of 

0,2% of the total amount of this Contract, 
according to clause 2 for every expired day, but at 
the most 5% of the total amount. 
 

VI. WARRANTIES 
 

14. The guarantee period of the equipment is ….. 

months from the date of signing the Final 
Acceptance/Delivery Report of finished assembly 
and installation of the EQUIPMENT, putting it into 
operation  of the EQUIPMENT at the 
BENEFICIARY’s area, but at most ……. months 
from the date of delivery (guarantee period + 3 

months). 
 
15. The guarantee period comes to an end in case 
of: 
 
15.1. dismantling or changes in the EQUIPMENT 
on behalf of the BENEFICIARY without the 

preliminary permission of the EXECUTOR; 
 
15.2. misusage of the EQUIPMENT by the 
BENEFICIARY’s personnel; 
 
15.3. damage caused by atmospherics, natural 
calamities or fire. 

 
VII. TERMINATION 

 

16. This contract could be terminated: 
 
16.1. by the execution of the obligations of the 

parties according to the Contract; 
 
16.2. by mutual agreement between the parties, 
in writing annex, which arranges the consequences 
of the termination. 
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Чл.17. В случай на едностранно прекратяване на 
договора и неизпълнение на предмета му, от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава 

да върне получения аванс в срок до 7 (седем) 
работни дни от датата на възникване на 
съответното обстоятелство, като 
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да усвои и 
предоставената му гаранция за добро 
изпълнение.  

 
Чл.18. В случай на едностранно прекратяване на 
Договора от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи като 
обезщетение до 20% от стойността на 
платения аванс съгласно чл.3 т.3.1, като се 
задължава в 10 дневен срок да върне 

остатъка от аванса по сметката на 
Бенефициента.  
 
Чл. 19. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да 
прекрати договора без предизвестие и без да 
изплаща каквито и да било обезщетения, в 
случай на нередност от страна на изпълнителя и 

подозрение в измама съгласно чл. 1 от 
Конвенцията за защита на финансовите интереси 
на Европейските общности от корупционни 
действия, участие в престъпни организации или 
всякакви други неправомерни действия в ущърб 
на финансовите интереси на Европейските 

общности.  
 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Чл. 20. Измененията по настоящия договор се 
правят единствено с взаимно съгласие на 
страните, писмено, чрез допълнителни 

споразумения. 
 
Чл. 21. Настоящият договор е изготвен при 
спазване на чл. чл. 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 
от Общите условия на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ 2TMM-02-103/18.02.2011, 
на Бенефициента с Изпълнителната Агенция за 

насърчаване на малки и средни предприятия, 
които представляват Приложение 3 и са 
неразделна част от настоящия договор 

 
Чл.22. Настоящият Договор е сключен на 
основание чл. 7, т. 1 от ПМС 55/12.03.2007 г., а 

именно – открит избор на доставчик на 
оборудване, съгласно чл. 1 от настоящия 
договор. 
 
Чл.23. За неуредените в настоящия договор 

 
17. In case of unilateral termination of this 
Contract and non-execution of its subject, on behalf 
of the EXECUTOR, he is obliged to return the 

advance payment within 7 days from the date of 
the relevant circumstance, as the BENEFICIARY is 
entitled to use the Performance bond. 
 
 
 

 
18. In case of unilateral termination of this 
Contract on behalf of the BENEFICIARY, the 

EXECUTOR is entitled to keep at most 20% of the 
advance payment according to clause 3, section 
3.1. and he is obliged to return the rest of the 
advance payment  on account of the 

BENEFICIARY within 10 days.  
 
 
19. The BENEFICIARY is entitled to terminate this 
Contract without any notification and without 
paying any compensations in case of irregularities 
on behalf of the EXECUTOR and suspicion of 

deception according to clause 1 of Convention on 
the protection the financial interests of the 
European Communities from corruption, 
involvement in a criminal organization or any other 
illegal activity detrimental to the financial interests 
of the European Communities 

 
 

VIII. OTHER CONDITIONS 
 

20. Amendments in this Contract are subject to 
agreement by both parties to the contract, in 
writing, by annexes. 

 
 
21. This contract is drawn up, observing clauses 1, 
3, 4, 5, 6, 11.3. b and 14 of General Terms of Grant 
Contract 2TMM-02-103/18.02.2011, between 
the BENEFICIARY and Bulgarian Small and 
Medium Enterprises Promotion Agency”, which is 

Appendix 3 and forms an integral part of this 
contract. 
 

 
22. This contract is drawn up on the grounds of 
clause 7, section 1 of PMS 55 /12.03.2007 – 

undisguised choice of equipment supplier according 
to clause 1 of this contract. 
 
 
23. Issues not regulated in the text of the present 
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въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два 

еднообразни екземпляра, на български и 
английски език, по един за всяка от страните. 
При противоречия в теста на договора, водещ е 
българският вариант.  
 
 

Приложения: 
Приложение 1: Техническо описание на 
оборудването, предмет на договора - копие от 

офертата на Изпълнителя 
 
Приложение 2: Техническа оферта - копие от 
офертата на Изпълнителя 

 
Приложение 3: Общи условия към 2TMM-02-
103/18.02.2011 – извадка съгласно чл. 21 на 
настоящия договор. 
 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

 
 
 

contract are to be addressed following the 
regulations of the Bulgarian legislation in force. 
 
This contract was created and signed in two 

identical bilingual copies, one for each party, in 
Bulgarian and in English language. In case of 
conflict between the Bulgarian and the English text, 
the Bulgarian version shall prevail. 
 
 

Appendixes: 
Appendix 1: Technical description of the 
EQUIPMENT, subject of the Contract – copy of the 

EXECUTOR’s offer 
 
Appendix 2: Technical Offer – copy of the 
EXECUTOR’s offer 

 
Appendix 3: General Terms of the Grant 2TMM-
02-103/18.02.2011 – extract according to clause 
21 of this Contract. 
 
 
BENEFICIARY:                EXECUTOR: 

 
 
Signature and stamp:    Signature and stamp: 
 
 
Date ……………………….. 
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Приложение 3 към договора - Общи условия към финансираните договори за безвъзмездна 
финансова помощ 

 

 
Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика”  2007-2013 договори 
за безвъзмездна финансова помощ  

 

ИЗВАДКА СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР 

ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 

ЧЛЕН 1 – ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1.1. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта, съобразно описанието, съдържащо се в 

Приложение I, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

1.2. Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на 

изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите 

практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел Бенефициентът трябва 

да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и 

точно изпълнение на проекта, и предвидени в описанието, съдържащо се в Приложение I. 

1.3. Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или 

повече партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта  и договора.  

1.4. Партньорите участват в изпълнението на проекта и техните разходи са допустими и 

подлежат на доказване на същото основание, както и разходите, направени от 

Бенефициента. Основната част от проекта се осъществява от Бенефициента и, ако е 

приложимо, от неговите партньори. 

1.5. Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители за осъществяването на 

ограничена част от проекта, ако естеството на проекта изисква това.  

 За тези случаи Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на 

изпълнител, уредени в Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му, когато се явява възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки. 

            Бенефициентът се задължава да спазва изискванията на Наредбата за 

осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, 

финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, когато са 

налице условията на чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки. 

 Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в 

Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерски съвет за условията и реда за за 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена 

безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество 

"Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство, когато са налице условията за това. 
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1.6. Бенефициентът и Договарящият орган са единствените страни (наричани за краткост 

“страните”) по договора. Договарящият орган не се намира в договорни отношения с 

партньорите или изпълнителите на Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта. 

Само Бенефициентът е отговорен пред Договарящия орган за изпълнението на проекта.  

1.7.  Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 и 15 от настоящите Общи условия, се отнасят и до неговите партньори, 

а условията по членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  чл. 14 от настоящите Общи условия, до 

всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този смисъл в 

договорите, които сключва с тези лица.  

1.8.   В срок от пет години след приключването на операцията или три години след 

приключването на операцията в държавата-членка, която е упражнила правото си на избор 

за намаляване на този срок за запазване на инвестицията или на работните места, 

създадени от МСП, проектът не трябва да претърпи значителни изменения. 

Под значителни изменения се разбират изменения, засягащи същността на проекта, 

условията за неговото изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за фирмата или 

публичната организация, както и изменения, произтичащи от промяна в характера на 

собствеността на елемент от инфраструктурата или прехвърлянето на производствената 

дейност. 

1.9.   Бенефициентът се задължава да спазва законодателството в областта на държавните                      

помощи, като има предвид следното: 

а) не е задължително помощта да бъде предоставена от самата държава, тя може да бъде 

предоставена от определена от държавата частна или публична посредничеща 

организация; 

б) помощта може да се изразява в спестяване на разходи и предоставяне на услуги на цени 

по-ниски от пазарните; 

в) предвид букви а) и б), бенефициентът следва да предоставя услуги при равни пазарни 

условия без нарушаване правилата на конкуренцията. 

 

… 

 

ЧЛЕН 3 – ОТГОВОРНОСТ 

3.1.  Договарящият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от 

него. Договарящият орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

3.2.  Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или 

като последица от него.  Договарящият орган не носи отговорност, произтичащата от 

искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

Бенефициента, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 
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ЧЛЕН 4 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И СВЪРЗАНОСТ 

4.1.  Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и 

предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно 

Договарящия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт или свързаност. При изпълнение на договора за безвъзмездна 

финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва договори с лица, с които е 

свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са 

обект на конфликт на интереси.  

 Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията на 

заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на Договарящия орган при 

представяне на мотивирана обосновка за необходимостта от това. 

4.2.  Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 

функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, 

свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго 

лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите 

разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент 

на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г., както и по смисъла на Законa за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси. 

Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

а) Бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг договор за 

изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното 

звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година 

след напускането й е придобило дялове или акции от капитала на бенефициент по 

„Конкурентоспособност”. 

в) Бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

4.3.   При възлагане изпълнението на дейности по проекта на външни изпълнители, 

Бенефициентът следва да спазва следните изисквания: 

а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът в процедура за възлагане да не се представлява от лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 
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контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия 

орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната 

длъжност и една година след напускането й; 

в) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното 

звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година 

след напускането й към датата на подаване на оферта от участника да не притежава дялове от 

капитала на участник в процедура за възлагане изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по ОП „Конкурентоспособност”; 

4.4.     Бенефициентът се задължава да осигури спазване на всички изисквания, посочени в чл. 

4.2, букви „а” до „в” и чл. 4.3, букви „а” до „в”, като Договарящият орган има право да 

извършва проверки по изпълнение на задълженията на бенефициентите. При установяване на 

нарушения на тези задължения, Договарящият орган има право да прекрати едностранно 

сключения договор за безвъзмездна финансова помощ и да поиска възстановяване на 

средствата по договора. 

             Проверките за спазване на изискванията, посочени в чл. 4.3 от настоящите Общи условия се 

извършват от лицата, осъществяващи дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на 

договорите, включително мониторинг и проверки на място.  

 

ЧЛЕН 5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

5.1.    При спазване на разпоредбата на чл. 14 от настоящите Общи условия, Договарящият орган, 

лицата, упълномощени от него, Управляващият орган, Сертифициращият орган и 

Бенефициентът се задължават да запазят поверителността на всички предоставени 

документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след 

приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90 от Регламент на Съвета 

№ 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, 

предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за 

поверителност. 

5.2.  При реализиране на своите правомощия Договарящият орган, упълномощените от него 

лица, Управляващият орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращият орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията за 

защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 

1828/08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство. 

ЧЛЕН 6 – ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

6.1.  Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че 

проектът се финансира или съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. 

Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 

информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и приложение I към чл. 9 от Регламент на 

Комисията  № 1828/2006. 

6.2.  Бенефициентът следва да упомене финансовия принос, предоставен от Европейския фонд 

за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, 

във вътрешни и годишни доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението 

на дадена операция (включително сертификати за участие и други сертификати) и при 

всякакви контакти със средствата за осведомяване. Когато това се изисква съгласно чл. 8 
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от Регламент на Комисията       № 1828/2006, той следва да използва логото на ЕС и логото 

на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 

Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство 

за осведомяване, в това число и интернет, трябва да съдържа следното заявление:  

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от < наименование на Бенефициента > и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.” 

6.3  Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и 

семинари, Бенефициентът е длъжен да уточни, че проектът е получил финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

6.4.  Бенефициентът упълномощава Договарящия орган, упълномощените от него лица, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото 

наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, 

максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите разходи 

по проекта, съгласно предвиденото в чл. 3 от договора.  

 

.... 

 

ЧЛЕН 13 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ 

11.3. Договарящият орган има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 

каквито и да било обезщетения, в случай на нередност1 от страна на Бенефициента, като в 

следните случаи: 

a) неоснователно неизпълнение на някое от задълженията си по договора и/или 

приложенията към него и продължава да не ги изпълнява или не представя задоволително 

обяснение в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на 

Договарящия орган; 

б) подозрение в измама2 съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни 

                                                 
1
 всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от стопански 

субект, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на 

бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от 

собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на 

неоправдан разход. 

2
 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до 

злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските 

общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, 

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,  
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организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси 

на Европейските общности. Това условие се отнася и до партньорите, изпълнителите и 

представителите на Бенефициента;  

в) неспазване на разпоредбите на членове 2, 9 и 14 от настоящите Общи условия; 

г) деклариране на неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната финансова 

помощ, предмет на договора, или представи отчети с невярно съдържание; 

д) установено нарушение на разпоредбите на чл. 4 от настоящите Общи условия. 

 

… 

 

ЧЛЕН 14 – СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

14.1.   Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 

отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и 

счетоводно отчитане. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна 

система на Бенефициента или допълнение към тази система. Тези системи следва да се 

прилагат в съответствие със националното законодателство.  

14.2.   Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно 

идентифициране и проверка като за изпълнението на проекта се обособи отделна 

счетоводна аналитичност.  

14.3.  В случаите, когато Бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по договора 

схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа 

отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за 

нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат 

проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното 

идентифициране и проследяване на  разходите до и в счетоводните му системи. 

Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, 

изплатени от Договарящия орган. 

14.4.   Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в отчетите, предвидени в чл. 2 

от настоящите Общи условия, отговарят на тези в счетоводната система и документация и 

са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, съгласно чл. 14.8 

от настоящите Общи условия. 

14.5.  Бенефициентът е длъжен да допуска Договарящия орган, упълномощените от него лица, 

Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, 

извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, да проверяват, 

посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на 

проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на 

разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната 

документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки 

могат да се провеждат в срок до три години след приключването на оперативната програма 

                                                                                                                                                                       
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Операция BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
 

  

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Индекс-6” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

     55 

в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006 на Съвета, както и до приключване 

на евентуални административни, следствени или съдебни производства. 

а) Освен указаното в чл. 14.5 от настоящите Общи условия, Бенефициентът е длъжен да 

допусне Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия орган, в 

случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни 

одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, да 

извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 

законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално 

законодателство. 

б) За тази цел Бенефициентът се задължава да предостави на служителите или 

представителите на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия 

орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори, извършващи 

проверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, достъп до местата, където се 

осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и 

до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на 

проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Тези документи 

включват фактури, справки за отработени дни, както и всички останали документи и бази 

данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, като тръжна 

документация относно процедурите провеждани от Бенефициента във връзка с 

изпълнението на проекта, оферти от кандидати в процедурите, документи, свързани с 

процедури по оценка, договори с изпълнители, счетоводна документация, ведомости за 

заплати, кореспонденция с Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, 

платежни документи, приемо-предавателни протоколи и др. Достъпът, предоставен на 

служителите или представителите на Договарящия орган, упълномощените от него лица, 

Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните 

одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, трябва да 

бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. 

Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, 

който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми Договарящия орган и/или 

упълномощените от него лица за точното им местонахождение.  

14.6.  В случай че Бенефициентът не представи оригинали или приемливи копия от 

горепосочените документи при поискване от страна на лицата по чл. 7.2 от настоящите 

Общи условия, това е основание за искане от страна на Договарящия орган за 

възстановяване на безвъзмездната помощ. 

14.7.   Бенефициентът гарантира, че правата на Договарящия орган, упълномощените от него 

лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните 

одитори, извършващи заверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, да 

извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви 

условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и 

подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Бенефициента е международна 
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организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация и 

Европейската комисия. 

14.8.    Срокът за съхранение на документите по чл. 14.4 от настоящите Общи условия е три 

години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90 от Регламент 

на Съвета № 1083/ 2006. Договарящият орган се задължава да уведоми Бенефициента 

относно изтичането на срока. 

 

 


