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10. Образец №10 - Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 



 
 

 

 

 

I. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА   

 

1. Общи условия 

      Документите, свързани с участието в откритата процедура с предмет "Доставка на 
лекарствени продукти” по Приложение 1, се представят от участника или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Шумен ул. Васил Априлов №63 за 
„КОЦ-ШУМЕН „ЕООД, Звено за обществени поръчки и се завеждат в регистър от 
администратор с контролни функции.  
  
     Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти 
на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. 
 
     Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо 
или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да 
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  
 

     До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или промяната на офертата 
трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, 
като върху опаковката бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ 
номер....” и наименованието на участника. 
 
       Срокът на валидност на офертите е 190 /сто и деветдестет/ дни, считано от крайния срок 
за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на 
представената от него оферта.    
 
 

      Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции:  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Лекарствени  продукти за общо болнично лечение, 
включваща 473 номенклатури 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти за цитостатично лечение, 
включваща 87 номенклатури. 

 
       Всеки участник има право да представи оферта за една, или за всички обособени 
позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за една или повече 
от номенклатурите в обособените позиции/осн.чл 30 ал.1 и ал.2 от ППЗОП/. Минималните 
изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции са 
посочени в Раздел 6. „Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор  
и документи, с които те се доказват”. 

Прогнозната  стойност на поръчката с включени опции 23 243 348,79 лв. без ДДС, 

като в тази стойност е включена  опция за замяна на количества и опция за удължаване на 

срока на договора до 6 месеца, в случай, че при изтичане на срока на договора 

Възложителят по обективни причини не е успял да приключи  процедурата по определяне 

на нов доставчик на медицински изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор 



 

продължава да е в сила до окончателното приключване на процедурите и сключването на 

нов договор.  

както следва: 
за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Лекарствени  продукти за общо болнично лечение, 
включваща 473 номенклатури в размер на 2 417 620,10 лв. без ДДС.  

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти за цитостатично лечение, 
включваща 87 номенклатури в размер 20 825 728,69 лв. без ДДС; 
 
     Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 
 Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка!   
 

2. Съдържание на офертата 
       Документите, свързани с участието в откритата процедура се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на участника, /включително 
участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност - факс и електронен адрес, наименованието на поръчката и обособените 
позиции и номенклатурите, за които се подават документите.  
 
      При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Не се приема и се връща незабавно на участника оферта, 
която е представена след изтичане на крайния срок или в не запечатана, или скъсана 
опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 
 
      Всички документи за участие в процедурата се представят на български език. Когато 
документът е съставен на чужд език, се представя и в превод.  
 
Опаковката включва следните документи: 
2.1.Папка № 1 „Заявление за участие”, която включва: 
2.1.1.Опис на представените документи; 

2.2.2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно 
личното състояние на участника и критериите за подбор , предоставен от Възложителя в два  
формата - .xml и .pdf: /еЕЕДОП – Приложение №2/;   
2.2.Папка №2 „Техническо предложение», което съдържа: 
2.2.1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, изготвено по Приложение № 3.  
2.2.2. Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 
ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст; 
2.2.3. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за 
целия срок на договора – свободен текст; 

2.2.4. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в 

страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават 

сертификати удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба на лекарствени продукти - с подпис и мокър печат, 

ПО ОБРАЗЕЦ 
2.2.5. Декларация, че оферираните лекарствени продукти имат нормативно определена цена, 
съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и предлаганата от участника цена не надвишава 
стойността на опаковка изчислена на база референтна стойност, в случай, че участникът 
бъде определен за изпълнител автоматично ще съобразява промените на държавно 



 
 

регулираните цени, когато е в полза на Възложителя и ще доставя лекарствените продукти 
на намалените цени, считано от датата на промяна на последните в Позитивен лекарствен 
списък - с подпис и мокър печат, ПО ОБРАЗЕЦ. 
2.2.6. Относно ОП №2, номенклатура №64 - участниците в процедурата, да предоставят 
"кратка характеристика на продукта", в която да има индикация за ГИСТ!!! 
2.2.7. Образец № 3 - Декларация по ЗЗЛД; 

2.2.8.Образец №7  - Декларация  по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки 

2.2.9.Образец №8  - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществените поръчки 

2.2.10.Образец №9 – Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

2.2.11.Образец №10 - Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 
2.3.Папка№3 „Ценово предложение”- „Ценово предложение на участника” се изготвя  по 
Приложение № 4 " /; Представя се на хартиен и магнитен носител/ 
 
 
* Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка 
от позициите се представят поотделно окомплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП, и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с 
посочване на номер на позицията и номер на номенклатурните единици, за които се отнасят. 
 

3. Съответствие на участниците с критериите за подбор 
 

3. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор,  чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки /еЕЕДОП – Приложение №2/.  
* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и 
се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.   
* Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.  
* Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 
по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от 
лицата.  
 

4. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние: 
 

4.1. Изисквания към участниците по чл.54, ал. 1 от ЗОП - основания за задължително 
отстраняване:  
Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на 
участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на 
посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
4.2. Изисквания към участниците по чл.55, ал.1 от ЗОП - основания за незадължително 
отстраняване:  
Нормативноустановените изисквания на чл. 55, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на 
участниците са не са задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените 



 

изисквания няма да бъдат отстранени от участие в процедурата. 
4.3.Спазване на нормативноустановените изисквания на чл. 107 от ЗОП от участниците са 
абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания 
ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
 

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  
 

5. Мерки за доказване на надеждност: 
 

5.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване. 
 
5.2. Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от 
ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята 
надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като доказателства за 
надеждността  си документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 
който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 
отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за 
окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 
обезщетение, или документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните 
обстоятелства. 

 

         Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 
възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на 
предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват 
в решението за класиране.   

  
                    6.  Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор   

 
 С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост 
на офертите.   
 

              6.1.Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за 
упражняване на професионална дейност: 
 

6.1.1 Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да 
осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).  
За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците, следва да представят 
информация в част IV раздел А на ЕЕДОП.  

6.1.2. Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Наредба за реда за 
класифициране на растенията и веществата като наркотични, по реда на Закон за контрол 
върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП). За доказване на съответствието с 
посоченото изискване участниците, следва да представят информация в част IV раздел А на 
еЕЕДОП.  

Информация по т.6.1.2.  се представя, само когато участникът подава оферта 
за тези номенклатурни единици от обособена позиция, които са лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества. 
 
        



 
 

              6.2.Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 
състояние на участниците в процедурата.  
 
  6.3. Изисквания относно техническите възможности на участниците 

 
   6.3.1 Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на 

условията за съхранение на лекарствените продукти, за да гарантира своевременно и 
качествено изпълнение на поръчката. 
За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат 
необходимата информация за складовата база, с която разполагат за съхранение на 
лекарствените продукти в таблица В: Технически и професионални способности, част IV 
„Критерии за подбор" на еЕЕДОП. 

 
6.3.2. Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни 

средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение  на 
лекарствените продукти. 
За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат 
необходимата информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на 
поръчката в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за 
подбор" на еЕЕДОП. 
 
         Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато 
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.   
 

Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата.  
 
 

7. Изисквания към  ценовото предложение на участника 
 

Финансовото  предложение на участника трябва да съдържа: 
 
1. Единична цена за таблетка/ампула/ флакон от предлагания лекарствен продукт по 
търговско наименование в лева, изчислена до четвърти знак след десетичната запетая, с 
ДДС.  
2. Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско 
наименование в лева, изчислена до втория знак след десетичната запетая, с ДДС.  
3. Предлаганата от участника цена не трябва да надвишава стойността на опаковка 

изчислена на база референтна стойност в ПЛС приложение 2. 
4. Предлаганата от участника цена не трябва да надвишава обявената в регистъра на 

пределните цени, стойност. 
5. Предлаганата от участника цена не трябва да надвишава обявената в регистъра на 

максималните продажни цени, стойност. 
Участникът попълва съответната колона от ценовото предложение, в зависимост от това, 
къде е посочена цена в националния съвет по цени и реинбурсиране на лекарствени 
продукти. 

6. Стойност заплащана от НЗОК за опаковка в лв. с ДДС, актуална към………г./когато е 
приложимо/цената предложена от участника не трябва да надвишава тази стойност/ 

 
Изисквания към лекарствените продукти: 
 
     1.   Всички лекарствени продукти  трябва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ. 
     2.  Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на лекарствените продукти за 
лечение на онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, следва да е не 



 

по малък от 60 % от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти 
остатъчен срок на годност да е, не по малък от 25% . 
    

8.Разглеждане на офертите  
 

         След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава със заповед 
комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.  
 
         Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват  
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
на средствата за масово осведомяване. 

         Комисията отваря офертите по реда на  постъпване на запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието 
на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 
членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите 
представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри". С това приключва публичната част от заседанието 
на комисията. 

        Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 
съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го 
изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

        В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. 

*Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият еЕЕДОП може да бъде подписан от едно 
от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

        След изтичането на горепосочения срок комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

        При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица. 

 

       Комисията не разглежда   техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.   
 
       Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. 
 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

комисията обявява най-малко, чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 



 
 

на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва при условията на чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП.  

        Комисията отваря ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата и ги 

оповестява.   

        Класирането на допуснатите участници ще се извърши въз основа на икономически 
най-изгодната оферта, определена  въз основа на избрания критерий за възлагане  «най-
ниска цена» по номенклатури. 

        Преди извършване на този етап на оценка, финансовите предложения се проверяват от 

комисията за съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, 

както и за аритметични грешки. 
 

        Когато предложение в офертата на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване, която се представя в петдневен срок от получаване на искането.  

       Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

 
        Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, по отношение на който 
се установят обстоятелствата, посочени в чл.107 от ЗОП. 
 
       Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички 
членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.  

       В 10 дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят, съгласно чл. 106, ал. 6 ЗОП 
издава мотивирано решение, с което определя изпълнителите и/или прекратява процедурата. 
В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници  на 
основание чл. 107 от ЗОП. 

        Възложителят публикува в профила на купувача решението в тридневен срок от 
издаването му, в условията на чл. 43, ал.1 от ЗОП. 

                                                
9. Договор за обществена поръчка 

        Договор за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител на 
поръчката в едномесечен срок след влизане в сила на  решението за определяне на 
изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това 
решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител.  

        Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, определен за изпълнител.  

 В случай, че при изтичане на срока на договора Възложителя  по обективни причини 
не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на лекарствени 
продукти, договора продължава да е в сила до окончателното приключване на процедурите и 
сключването на нов договор, но не повече от 6/шест/месеца. По отношение на «условия, 
начин на плащане и срок на плащане» срокът на действие е съгласно договореното в Раздел 
III от настоящия договор. 

Участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация по образец за: 
обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т. 2  от Правилника за прилагане на ЗМИП, за 
обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП и за 
обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП  от Правилника за прилагане на ЗМИП по образци 
на Възложителя.                  



 

 

       Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането  в сила на  всички решения по процедурата. 

        Договор за обществена поръчка не се сключва,  когато са налице обстоятелствата по 
чл.112, ал.2 от ЗОП. 
 

      Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без 
ДДС. Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за 
възлагане на обществената поръчка 
 
     Договорът за обществената поръчка се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца. 
 
     За всички неуредени въпроси в това указание за подготовка на офертата се прилагат 
разпоредбите на  действащия Закон за обществените поръчки и ППЗОП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
           
       



 
 

 
ДОГОВОР 

 
Днес, ………..2019 г. в гр. Шумен между  
1.“Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД с адрес : гр. Шумен, ул. 

“Васил Априлов” №.63, ЕИК 127521758, представлявано от д-р Сотир Стоянов 
Караниколов – Управител и Иванка Енчева Ралева – Главен счетоводител, упълномощено 
лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, на основание Заповед №:051 от 08.04.2019г., наричана по – долу 
за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

и  
2. ……………..........................................................., с адрес....................................., 

представлявано от..............................................,................................................................. 
................................................................................................................ от друга страна, наричана 
за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

на основание на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки ………………, 
извършено с Решение № .......................... на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „КОЦ - Шумен ” ЕООД  се 
сключи настоящия договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти 
(наричани общо и поотделно „стоки”) за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните 
условия:    

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛ лекарствени продукти 

, наричани по- долу “стоки” съгласно таблица Приложение № 1 неразделна част от 
настоящия договор за обектите, за които кандидатът е класиран на първо място и обявен за 
изпълнител съгласно Решение на Възложителя. 

1.2.При необходимост от прилагане на новосъздадени лекарствени продукти, които 
отговарят по състав на посочените в Приложение №1 обекти по фармакологични групи, 
страните могат с допълнително споразумение да договорят доставката им. 

   1.3. В случаите по предходната т.1.2., цената на ново създаденият/ново регистриран 
лекарствен продукт, не може да бъде по – висока от нормативно определената цена  в 
Позитивен лекарствен списък – Приложение №2 на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И 
РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ. 

 
ІІ.ЦЕНИ 
2.1.Единичната цена на стоките се определя съгласно таблица Приложение № 1. 
2.2.Договорените цени са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на 

изпълнение на договора, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.  
2.3.Цената на всеки лекарствен продукт е определена при условията на доставка до 

краен получател и съгласно разпоредбата на чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ не може да надвишава 
нормативно определената цена, съгласно обявената от НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ 
И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ в:   

А) Позитивен лекарствен списък – Приложение №2– за лекарствата, включени в 
списъка; 

Б) Регистър на пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание; 

В) Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани 
без лекарско предписание; 

- Актуална цена в списание „Инфофарма” за лекарства, невключени в списъци, 
регулиращи цената на лекарството. 

2.4. В случай, че след подписване на настоящия договор, референтната стойност, 
пределна цена и максимална продажна цена на лекарствен продукт в списъците на 
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ и в списание „Инфофарма” за лекарства, невключени в списъци, регулиращи 
цената на лекарството претърпи промяна: 



 

- в случай на намаление на цената в ПЛС, договорената цена по настоящия договор 
автоматично се намалява до новата референтна стойност, считано от датата на промяната в 
ПЛС;  

- в случай на увеличение на цената в ПЛС, страните подписват анекс за новата цена. 
2.5. Възложителят приема и разглежда искане за изменение или прекратяване на 

договора(конкретна обособена позиция/номенклатурна единица в обособената позиция от 
Приложене 1) само ако Изпълнителят е внесъл в деловодството: 

- писменно искане  
- приложени писменни доказателства,които обосновават необходимостта от 

изменение или прекратяване  на договора(конкретна обособена позиция/номенклатурна 
единица в обособената позиция от Приложене 1)   

 - проект за анекс за изменение и допълнение на сключения договор.  
2.6. Общата стойност на доставките по договора е …………………… лв. 

/………………………………/, без ДДС. 
2.7. Към стойността на всяка доставка по договора се начислява ДДС. 
2.8. Общата стойност на договора е прогнозна и е получена на база посочените от 

участника крайни доставни цени на лекарствените продукти и съобразно количества, 
посочени в документацията за участие в процедурата. Възложителят си запазва правото да 
закупува посочените в приложението лекарствени продукти по оферираните и приети от 
него цени в количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

2.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

2.10. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Плащането се 
осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез 
доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от 
получаването му. 

2.11. Към искането по предходната точка доставчикът представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.12. Възложителят има право да откаже плащане по т.2.10. когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.   

 
ІІІ.УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева , чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: …………………. 
IBAN: …………………….  
BIC: …………………… 
3.2. Заплащането на стоките се извършва, съгласно техническите условия за 

изпълнение на поръчката, след представяне едновременно на следните документи: фактура 
- оригинал или заверено копие с посочен №: на Договора и приложение към него- приемно 
– предавателен протокол с попълнени всички реквизити и подписани от отговорните лица.  

3.3.Възложителят извършва заплащането- отложено, в срок до 60/шестдесет/ дни 
след представяне на документите по чл.3.2 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени на банковата си сметка в срок от 3 /три/ дни, считано от момента на 
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 
се, че плащанията са надлежно извършени. 

 
ІV.СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
4.1. Количеството на доставяните продукти се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 

заявки, които се извършват писмено от магистър фармацевт на болнична аптека. Заявките 



 
 

се изпращат на адрес............................, на e-mail адрес: ............................., а тези по факс на 
тел.:................................................... 

4.2. Заявените стоки по чл.4.1. се доставят в срок  до 3 работни дни или в срок 
уговорен при заявката му. Доставянето се осъществява в работни дни, до 15.30 часа в 
съответното структурно звено на възложителя, посочено в заявката му и се предават с 
приемно-предавателен протокол Прилоожение №2 към договора с попълнени всички 
реквизити и подписани от отговорните лица.  

4.3.Всяка отделна доставка следва напълно да съответства на количествата, точно 
определени в заявката. 

4.4. За количества доставени извън заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за 
получаване, респективно за плащане. 

  
V.МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
5.1.Място на доставяне на стоките по този договор до краен получател – болнична 

аптека на “КОЦ-Шумен”ЕООД-гр.Шумен,ул.”В. Априлов”63 
5.2.Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им в мястото на доставяне и подписване на 
приемно-предавателният протокол. 

 
VІ.ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 
6.1.За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 

крайните получатели, съгласно приемно-предавателния протокол. 
 
VІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7.1.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените стоки в 

срок  до 3 работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срок уговорен при заявката 
му. Доставянето се осъществява в работни дни, до 15.30 часа в съответното структурно 
звено на възложителя, посочено в заявката му, като приемно-предавателен протокол се 
подписва от магистър фармацевт, което е отговорно лице по изпълнение на договора. 

7.1.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме за своя сметка разходите за транспорт и 
застраховка на доставката до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7.1.3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на доставените продукти за целия 
им срок на годност при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазва условията за съхранение. 

7.1.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира с подписа си по договора, че е в състояние да 
изпълни качествено и в пълен обем задълженията си по него, както и че поддържа 
наличност от договорените продукти. 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
7.2.1.Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с документ 

показващ остатъчният срок на годност. 
7.2.2.Да предаде стоките в съответния вид, количество, качество и опаковка  в 

мястото на доставяне с приемно-предавателният протокол с попълнени всички реквизити. 
7.2.3.След доставяне на стоките до крайния получател да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура с посочен номер на Договора и приложение към него - приемно-
предавателният протокол . 

7.2.4.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или на допълнително споразумение за тяхната замяна в срок от 3 /три/ дни 
от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в 3-дневен срок от сключването им заедно с доказателство че са изпълнени изискванията на 
чл.66, ал.2 и ал.14 ЗОП. 

7.2.5.   Да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение. 

7.2.6.   Да спазва стриктно чл.115 ЗОП. 
 
VІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава: 



 

8.1.1.Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 
количество и качество на описаното в настоящия договор и подпише приемно-
предавателният протокол  с придружено копие от заявката, в която е вписано имената, 
датата и доказателство за изпълнението на подаването. 

8.1.2.Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 
8.1.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 
ІХ.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 
9.1. Отговорно лице за изпълнение на договора и приемането на стоките,  

упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е магистър фармацевт, Управител на 
Аптека. 

9.2. Приемането на стоките се удостоверява с подписване от лицата по предходната 
точка приемно-предавателен протокол, попълнен с всички реквизити, удостоверяващ, че 
стоките са получени. 

Заявки, Приемно-предавателни протоколи и фактури, които са с непопълнени всички 
изискуеми реквизити, ще се считат за неизпълнени. 

9.3.В случай,че Изпълнителят е доставил стоката след срока по чл.4.2,това 
обстоятелство се вписва в приемо-предавателният протокол като се отбелязва точната дата 
и  час на приемане на стоката.  

9.4. 3. Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя 

 
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ. НЕУСТОЙКИ 
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

българските  стандарти на производителя или еквивалентно. 
10.2. Гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която 

се освобождава до 30 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в 
размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. 

10.3. Разходите по превода на парична сума, учредяване на банкова гаранция или 
сключване на застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранция и да се разпореди с 
нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от договора и/или относимата към него 
нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
предявява иск за разликата над този размер. 

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията до 30 дни след приключване 
изпълнението на договора, въз основа на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЯЛЯ, без да дължи 
лихва или обезщетение за времето до това освобождаване.  

10.6.Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на лекарствените 
продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, 
следва да е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за биологични 
лекарствени продукти остатъчен срок на годност да е, не по малък от 25% . 

10.7. При доставка на лекарствени продукти с остатъчен срок на годност под срока в 
предходната разпоредба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на: 

10.7.1. За лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания:  
-0.06% от цената на заявката при остатъчен срок на годност от 35% до 60%,  
-0,6% от цената на заявката при остатъчен срок на годност от 25% до 34,99%,  
-1% от цената на заявката при остатъчен срок на годност от 10% до 24,99%  
-5 % от цената на заявката при остатъчен срок на годност под 9,99 %  
За биологични лекарствени продукти: 
-1% от цената на заявката при остатъчен срок на годност 15% до 25%,   
-1,5 % от цената на заявката при остатъчен срок на годност 10% до 14,99%  



 
 

-5% от цената на заявката при остатъчен срок на годност под 9,99 %. 
10.8. При неизвършване на доставка по подадена заявка /т.е. отказ/ сумата на 

неустойката, ще е равна на стойността на подадената заявка. 
 
ХІ.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.РЕКЛАМАЦИИ. 
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а/количество и не комплектност на стоките или техническата документация /явни 

недостатъци/ 
б/качество /скрити недостатъци/ 
при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т.1.1. 
при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките 
11.2.Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 15 (петнадесет) дневен 

срок от датата на доставяне . 
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им. 
11.4.В рекламациите се посочват номерът на договора, точното качество на 

получените стоки и техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното 
искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Към рекламации те се прилага копие от придружаващата 
доставката документи. 

11.5.В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва 
да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 
отхвърля. 

11.6.При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на 
мястото на доставяне на договорените стоки . 

11.7.При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
едномесечен срок от получаване на рекламацията да замени стоките без необходимото 
качество, с договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от 
заплатената цена, ведно с лихвите от деня на получаването. 

11.8.Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от 
платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като 
разходите и рисковите по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.9.Представената гаранция за изпълнение се задържа във всички случаи на виновно 
неизпълнение на договор за поръчка от изпълнителя, в размер равен на действително 
претърпените щети .В случай, че Възложителят е направил разходи за осъществяване на 
дейността си в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение същият има 
правото да търси обезщетение от Изпълнителя до размера на действително причинените 
щети. 

11.10. Неизпълнението на заявка, в сроковете по 4.2 от настоящия договор,  се счита 
за отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е основание водещо до директно прекратяване на 
договора за това по  вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на чл. 116, ал.1, т.4 от ЗОП и са 
налице условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов. 

Договора се счита за прекратен само относно конкретния лекарствен продукт. 
11.11. В случаите на отказ при завършена процедура, както и в случаите на изричен 

писмен отказ от изпълнение на договора по обществена поръчка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като сключи договор с нов 
ИЗПЪЛНИТЕЛ при същите условия по смисъла на чл. 116, ал.1, т.4 от ЗОП. 

11.12.Във всички случаи на виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, 
Възложителят си запазва правото да търси обезвреда до пълния размер на действително 
причинените щети.  

 
ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
12.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока. 
12.2. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, при 

наличие на следните обстоятелства:  



 

12.2.1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
12.2.2. Когато са настъпили съществени промени във възможността за  

финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на 
Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с 
писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

12.2.3. С аргументирано писмено предизвестие, отправено от едната страна до 
другата, което не може да бъде по-малко от тридесет календарни дни.  

12.3.Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, 
изпратено до Изпълнителя, когато използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 
посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 
извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;  

 
ХІІІ.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  
13.1.Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
13.2.Ако, страната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
12.3.”Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 
13.4.Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. 

13.5.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните 
с тях насрещни задължения се спира. 

13.6.Налице е непреодолима сила във всички случай на: 
- спиране от производство на лекарствен продукт включен в Приложение №1 на 

настоящият договр ; 
- прекратяване на разрешително за употреба на територията на страната; 
- забрана за внос и продажба на населението от компетентни органи. 
13.7.Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или 

чрез умишлено действие. 
 
ХІV.СПОРОВЕ 
14.1.Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

14.2.В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от 
или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 
ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от 
компетентния орган. 

 
ХV.СЪОБЩЕНИЯ 
15.1.Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 

15.2.За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението 
-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата 
-датата на приемането – при изпращане по телефакс  
-дата и час на приемане  - датата и часа на електронното съобщение изпратено от 

Възложителя/Изпълнителя 



 
 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 
смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
…………………….. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 
„Комплексен онкологичен 
център - Шумен” ЕООД 
Факс: 054/ 810 004 
e-mail: оffice@oncocenter.org 
Банкова сметка 
Интернешънъл Асет Банк 
Б.сметка 
BG19IABG74771000632100 
Б.код ВІС - IABGBGSF 

Факс: ……………… 
e-mail: office………………… 
Банкова сметка 
ТБ ..................…….… 
Б.сметка..............…... 
Б.код....................…… 

15.4.При промяна на обстоятелствата - адрес,телефон,факс или електронен адрес,  
съответната страна е длъжна незабавно  да уведоми другата за промяната. 

 
ХVІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ 
16.1Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 
16.2.За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 
 
ХVІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
17.1.  Договорът влиза в сила от …………….2019 г. 
17.2. Срокът на настоящият договор е до …………… г. В случай, че при изтичане на 

срока  договора Възложителят по обективни причини не е успял да приключи  процедурата 
по определяне на нов доставчик на лекарствени продукти, настоящият договор продължава 
да е в сила до окончателното приключване на процедурите и сключването на нов договор, 
но не повече от 6 /шест/ месеца. По отношение на „условия, начин на плащане и срок на 
плащане”  срокът на действие е съгласно договореното в Раздел III  от настоящия договор. 

17.3. Настоящият договор може да бъде изменен при условията на чл.116 от ЗОП, в 
случай че се породи необходимост от закупуване на Стока/и, посочени в Приложение №:1 
към настоящия договор, което ще доведе до надхвърляне на първоначално определеното 
прогнозно количество за съответната Стока. След постигане на писмено споразумение, 
което няма да доведе до промяна в предмета на договора, както и няма да надхвърли 
стойността, посочена в договора, страните могат да направят замяна за сметка на 
прогнозните количества и стойността от друга Стока от Приложение №:1. 

17.4.Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език 
– един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/…………………………./:................ /…………………………./:.............  

/……………………………./ 

 

Съгласувано с: 

Гл. Счетоводител:.................. /Ив. Ралева/ 

Юрист:………………./М. Мехмед/ 

 

 



 

     ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Договора 

 
 

ПРИЕМНО –ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 
      Днес ......................................г.в изпълнение на договор №......за доставка на 
………………………………….фирма « ……………………………..» с 
представител…………………………………………….., на 
длъжност…………………………склад………………………., тел…………………………….и 
краен получател аптека на «КОЦ-Шумен» ЕООД с адрес: гр.Шумен ул.Васил Априлов 
№63, представлявано от …………………………………………….., МОЛ/упълномощено 
лице/ на длъжност Управител аптека, тел……………………извършиха предаването и 
приемането на следното: 
 
 

Ед.цена 

по д-р Обща ст-ст

Заявено Получено в месеци в % в лв.с ДДС в лв.с ДДС

Договор 

№:

Заяв

ка 

№:

Про

дук

т

Парт.

№

Количество

Годен до 

дат/месе

ц/година

Остатъчен срок

 
 
 
ПРИЕЛ:………………………….     
 ПРЕДАЛ:…………………………. 
 /…………………………./     
 /…………………………./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                  Приложениe № 2 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за участие в открита процедура за възлагане на   обществена поръчка с 
             

предмет:_____________________________________________________________________, 

 

 с рег. номер от регистъра на обществените поръчки:  __________________                  _,  

 

 

 

ДО:_______________________________________________________________________ 

    (наименование на възложителя) 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

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

 

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________,  

 

ЕИК / Булстат: _____________________________, 

 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

С 

Разплащателна сметка:      

BIC код:________________________________________________________;                                

банкова сметка - IBAN:___________________________________________ ;                     

банка: _________________________________________________________ ;          

град/клон/офис: _________________________________________________;                               

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“_________________________________________________________________________”/             
                                   (наименование на поръчката) 
“_________________________________________________________________________” 



 
 

(Посочва се конкретната обособената позиция и код на номенклатурите  от 
обособената позиция, за които участва участника, съгласно  техническта 

специфисация на Възложителя) 
 Декларираме, че 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. 
  Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за възлагане на 

обществена поръчка в законоустановения срок и ще спазваме промените в държавно 
регулираните цени в Позитивен лекарствен списък и списък на залащани от  НЗОК 
медикаменти, като считано от датата на намаляване на цените ще доставяме съответните 
договорени лекарствени продукти на намалените цени. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка 12 /дванадесет/ месеца, считано от  
датата на влизане в сила посочена в  договора. 

 Срок на плащане - отложено в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 
датата на доставка и представяне на предвидените в проекто-договора документи. 
 Остатъчен срок на годност на оферираните медикаменти към датата на доставка:       
Запознати сме, че  към датата на доставката, остатъчният срок на годност на лекарствените 
продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, 
следва да е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за биологични 
лекарствени продукти остатъчен срок на годност да е, не по малък от 25% . 

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 
необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения 
срок от Възложителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  дата: _____________ г.   ПОДПИС и  
                                                                                ПЕЧАТ:   ____________________________ 
               (име и фамилия)   
                                                             (длъжност на представляващия участника) 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец №1 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/ната/ .................................................................................................. с 

лична карта № .................................., издадена на ...........................от МВР, гр. 

............................., с ЕГН ....................................,  в качеството ми на ......................................., 

представляващ ................................................................................................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Всички продукти, предложени от ................................................................... с 

настоящата оферта, част от която е тази декларация: 

- са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, 

съгласно ЗЛПХМ, което е отразено в публичния регистър по чл.19, ал.1, т.3 от закона и 

информацията е достъпна от електронната страница на ИАЛ; 

-  притежават кратки характеристики, предоставени в електронната страница на 

ИАЛ; 

- притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите по GMP. 

Всички оригинални сертификати се предоставят и са в наличност в ИАЛ и Министерство на 

здравеопазването; 

- за всички възникнали промени по време или след разрешаването за употреба на 

лекарствения продукт се уведомява ИАЛ, като се предоставя съответната документация за 

продуктите; 

- липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на 

лекарствените продукти, свързани с нежелани лекарствени реакции. 

 

 Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгласно 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

………………………. г.                                  Декларатор: …………......….. 

(дата на подписване)                      (подпис и печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образец №2 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 
 
 
 

Долуподписаният/ната/ .................................................................................................. с 

лична карта № .................................., издадена на ...........................от МВР, гр. 

............................., с ЕГН ....................................,  в качеството ми на ......................................., 

представляващ .................................................................................................................................  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Лекарствените продукти, оферирани от нас, имат нормативно определена цена по 

чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ. 

2. В случай, че представляваното от мен дружесво ........................................... бъде 

избрано за изпълнител в обществената поръчка ще съобразим промените в Позитивен 

лекарствен списък и автоматично след намаляване на държавно регулираните цени на 

доставяните от нас лекарствени продукти, ще намалим цената, на която доставяме 

последните, считано от датата на промяна в Позитивен лекарствен списък. 

 

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 
 

………………………. г.                       Декларатор: …………......….. 
(дата на подписване)                        (подпис и печат) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Образец № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………....  

ЕГН: ………………………………………  

лична карта № ………………………….…. издадена от …….…………………….. на 

……….…….… г., представляващ ......................... в качеството си на ..................... със 

седалище и адрес на управление: ........................................................, тел./факс: 

..........................., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

.............................., ИН по ЗДДС № .................................. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен/а съм „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД, в качеството на възложител по ЗОП да 

обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни 

и Регламент (ЕС) 2016/679. 

Запознат/а съм с:  

 целта и средствата на обработка на личните данни;  

 доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им;  

 правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни; 

 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити 

данните. 

............. 2019 г.        Декларатор: ................... 

 
 
 
 
 
 



 
 

Образец №4 

Приложение № 1 от 

ПРАВИЛНИК за прилагане 

на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари 

ДЕКЛАРАЦИЯ* 

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 
 
Долуподписаният/ата: ........................................................, 
                               (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент 
за 
установяване на самоличността ..............................................., 
постоянен адрес: ............................................................, 
гражданство/а: .............................................................., 
документ за самоличност: ...................................................., 
                                        ДЕКЛАРИРАМ: 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се 
конкретната категория(1)): 

 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-
министри или помощник-министри; 

 членове на парламенти или на други законодателни органи; 

 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други 
висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на  
последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; 

 членове на сметна палата;  

 членове на управителни органи на централни банки; 

 посланици и управляващи дипломатически мисии; 

 висши офицери от въоръжените сили; 

 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни 
предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; 

 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на 
райони и председатели на общински съвети; 

 членове на управителните органи на политически партии; 

 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, 
членове  на управителни или надзорни органи в международни организации или 
лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.  

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория): 
......................................................................... 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от 
ЗМИП. 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се 



 

конкретната категория): 

 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на  
съпружески начала; 

 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които  
низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала; 

 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които  
възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала; 

 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, 
с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо 
съжителство на съпружески начала; 

 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на 
юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки 
търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; 

 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен  
собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че 
е било създадено в полза на лице по ал. 2. 

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по  
чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):  
............................................................................ 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от 
ЗМИП. 
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността 
ми към горепосочената категория/и: 
............................................................................ 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за  
деклариране на неверни обстоятелства. 
 
ДАТА: ...............                    ДЕКЛАРАТОР: ....................... 

  
  

 

 
(1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и  
доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз 
и в международни организации. 

 
*Декларацията е задължителна за попълване от участника избран за изпълнител. 

При участие на обединение/консорциум, подизпълнител или трето лице, 

декларацията се попълва и представя от всеки един участник в 

обединението/консорциума, подизпълнителя или третото лице. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Образец №5 

Приложение № 2 от 

ПРАВИЛНИК за прилагане 

на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари 

ДЕКЛАРАЦИЯ* 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари 

Долуподписаният/ата: 

1. ................................................................... 

                          (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент 

за  

установяване на самоличността ......................................., 

дата на раждане: ....................................................,  

гражданство/а: ......................................................, 

постоянен адрес: ...................................................., 

или адрес: .........................................................., 

                     (за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител  

 пълномощник 

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

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

        юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, 

вписано в регистъра при .............................................., 

                                   ДЕКЛАРИРАМ: 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ 

правно образувание са следните физически лица: 

1. .................................................................... 

                           (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                     (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: .........................................., 

постоянен адрес: ....................................................., 

или адрес: ..........................................................., 

    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 



 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на  

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби 

на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните  

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........ 

........................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне  

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно  

§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на  

права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми,  

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,  

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик,  

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се 

управлява  

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол  

над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  

чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с  

предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена  

операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията,  

посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато  

не може да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се).................................................. 

Описание на притежаваните права: ....................................... 

2. ..................................................................... 

                         (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане: ..................,  

гражданство/а: ......................................................... 

                    (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: ............................................ 

постоянен адрес: ....................................................... 

или адрес: ............................................................, 

      (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от  

акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на  



 
 

акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните 

разпоредби  

на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните  

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ....... 

.......................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне  

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2,  

ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването  

на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми,  

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,  

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен  

собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена  

или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка  

упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено  

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна  

или сходна с предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция,  

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени  

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато  

не може да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ............................ 

Описание на притежаваните права: ...................................... 

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

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или  

непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо  

лице/правно образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

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

 (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  

          юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................, 

                         (държава, град, община) 

адрес: ..............................................................., 

вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................ 

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

Представители: 

1. ..................................................................., 

                     (име, презиме, фамилия) 



 

ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                    (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

постоянен адрес: ...................................................... 

2. ..................................................................., 

                          (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ..................,  

гражданство/а: ........................................................ 

                       (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: .........................................., 

постоянен адрес: ....................................................., 

или адрес: ............................................................ 

     (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .............................................. 

                              (заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява 

контрол: 

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

 (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  

        юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................, 

                            (държава, град, община) 

адрес: ..............................................................., 

вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................ 

Представители: 

1. ..................................................................., 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                  (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

постоянен адрес: .....................................................,  

или адрес: ............................................................ 

     (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..................................................................., 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ...........,  

гражданство/а: ........................................................ 

                      (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

постоянен адрес: ....................................................., 

или адрес: ............................................................ 



 
 

    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .............................................. 

                              (заедно, поотделно или по друг начин) 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

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

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,  

гражданство/а: ......................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България:  

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

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2  

от ЗМИП: 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране 

на неверни данни. 

ДАТА: ...............                   ДЕКЛАРАТОР: ................... 

                                                     (име и подпис) 

 

*
Декларацията е задължителна за попълване от участника избран за изпълнител. 

При участие на обединение/консорциум, подизпълнител или трето лице, 

декларацията се попълва и представя от всеки един участник в 

обединението/консорциума, подизпълнителя или третото лице. 

Указания:  

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията 

на  

§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица,  

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или  

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието  

име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност,  

и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания  

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен 

процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или  

друго правно образувание, включително посредством държане на акции на  

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на  

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се  

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на  

Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи  

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава  

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго  

правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от  

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно  



 

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което  

е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на  

множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са  

под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове,  

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания,  

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива  

форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

 собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея,  

предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над  

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  

чрез други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна 

собственост –  

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с  

посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които  

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на  

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг  

действителен собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на  

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява  

индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на  

решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при 

вземане 

на решения за определяне състава на управителните и контролните органи,  

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други  

въпроси от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол  

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на 

права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се  

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато  

съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният  

собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което  

изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят  

документация за предприетите действия с цел установяване на действителния  

собственик по ал. 1." 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Образец №6 

Приложение № 4 от 
ПРАВИЛНИК за прилагане 
на Закона за мерките срещу 
изпирането на пари 

ДЕКЛАРАЦИЯ* 
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

Долуподписаният/ата: ............................................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ............, документ за самоличност ................................., 
издаден на ......................... от ..................................., 
постоянен адрес: .........................................................., 
гражданство/а ............................................................., 
в качеството ми на ........................................................, 
в ........................................................................., 
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ........... 
 
Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово  
взаимоотношение  .........................................................., 
или предмет на следната операция или сделка  .............................., 
в размер .................................................................., 
                      (посочват се размерът и видът на валутата) 
имат следния произход: ..................................................... 
............................................................................ 
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които 
не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация –  
дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание –
неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – 
наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който 
същото е вписано в съответния регистър на другата държава.  
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други  
документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване  
или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които  
са подписали или издали документите.  
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за  
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в 
който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване 
на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник 
–  
периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или  
контрагентите. 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за  
деклариране на неверни обстоятелства. 
 



 

Дата на деклариране:                               Декларатор: 
...........................                     ....................... 

 
*Декларацията е задължителна за попълване от участника избран за изпълнител. При участие на 
обединение/консорциум, подизпълнител или трето лице, декларацията се попълва и представя от 
всеки един участник в обединението/консорциума, подизпълнителя или третото лице. 

 

 

 

Образец №7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки 

 

 Долуподписаният/ ата………………………………………………………………….  
      (трите имена) 

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

…………………………………………………………ЕИК/БУЛСТАТ…...………………… 
 (наименование на участник) 

със седалище и адрес на управление…………………………………………………………. 

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:……… 

………………………………………………………………………………………………… и 

възложител „КОЦ-Шумен” ЕООД - гр.Шумен, както и в лично качество 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Участникът, който представлявам, НЕ Е нарушил принципа на 
равнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, тъй като: 

А. НЕ Е участвал в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на 
поръчката; 

Б. Участвал е в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, 
но участието му НЕ ВОДИ до нарушаване принципа на равнопоставеност в случаите по 
чл.44, ал.5 ЗОП. 

/НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА/ 
2. Участникът, който представлявам, НЕ Е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор. 

3. Участникът, който представлявам, Е предоставил изискващата се информация, 
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор. 

4. Аз НЕ СЪМ в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Известно ни е, че при деклариране на неверни данни носия наказателна отговорност 

по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 

Дата:……../……./……….г.    ДЕКЛАРАТОР: 

        ( Име, фамилия, подпис, печат) 

Забележка: 

* Декларацията се представя от всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП 

и в чл.54, ал.З от ЗОП. 



 
 

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 

от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 Образец №8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.101, ал.11 от Закона за обществените поръчки 

  
 
 Долуподписаният/ ата………………………………………………………………….  
      (трите имена) 

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

…………………………………………………………ЕИК/БУЛСТАТ…...………………… 
 (наименование на участник) 

със седалище и адрес на управление…………………………………………………………. 

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:……… 

………………………………………………………………………………………………… и 

възложител „КОЦ-Шумен” ЕООД - гр.Шумен 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2 т.45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата обществена поръчка. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 

по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата:……../……./……….г.    ДЕКЛАРАТОР: 

Гр. ……………………      ( Име, фамилия, подпис, печат) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Забележка: 

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица декларацията се представя 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 

от ЗОП. 

 

 

 

 

 Образец №9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици 

 

 Долуподписаният/ ата………………………………………………………………….  
      (трите имена)  
в качеството си на представляващ съобразно регистрацията в Търговски регистър при Агенцията по 

вписванията на ) на ……………………… ЕИК/БУЛСТАТ …...………………    
 (наименование на участник) 
със седалище………………………………………………………………………….. и адрес на 

управление………………………………………………………………………………….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1.  Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец не е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1 т.64 от 
допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.  

2.  Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец не е 
контролирано лице по смисъла на § 1 „в“ от допълнителните разпоредби на Търговския 
закон от дружество по смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, което дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим по смисъла на § 1 т.64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 
подоходно облагане.  

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

 

Дата:……../……./……….г.    ДЕКЛАРАТОР: 

Гр. ……………………      ( Име, фамилия, подпис, печат) 

 

 

 

 



 
 

Забележка: 

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя 

за всяко физическо ши юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 

от ЗОП. 

 

 

 

 

Образец №10 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 

 
 Долуподписаният/ ата………………………………………………………………….  
      (трите имена) 

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

…………………………………………………………ЕИК/БУЛСТАТ…...………………… 
 (наименование на участник) 

със седалище и адрес на управление…………………………………………………………. 

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:……… 

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

ивъзложител „КОЦ-Шумен” ЕООД - гр.Шумен 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата:……../……./……….г.    ДЕКЛАРАТОР: 

Гр. ……………………      ( Име, фамилия, подпис, печат) 

 

 

  



 

Забележка: 

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 

от ЗОП. 

 


