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Приложение № 14 – Декларация за използваните перилни препарати и 
дезинфекциозни средства. 
Приложение № 15 - Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари. 
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Раздел I  - Предмет на обществената поръчка 

МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. „България” № 2, 
наричано по-нататък "Възложител" открива процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез „открита процедура” с предмет: „ Болнично пране” за нуждите на 
МБАЛ –“ Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 

Предметът на обществената поръчка е извършване на услуга: изпиране, 
отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и 
сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло, завеси и одеяла, за 
нуждите на МБАЛ – “Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. Чистото бельо, облекло 
и одеяла следва да се опаковат в пликове (торби) по начин, запазващ хигиенните 
качества, без рискове за увреждане и контаминация. 

Изпълнителят извършва услугата ежедневно, при петдневна работна седмица, 
със собствени материали и средства. 

Всички заинтересовани лица могат да участват в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка съгласно условията за участие, определени в разпоредбите на 
Закона за обществени поръчки и настоящата документация. 
        Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за 
обществените поръчки, Решение на Изпълнителния Директор на МБАЛ ”Д-р 
Братан Шукеров”АД и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване 
в Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените 
поръчки. 
 

Раздел II: Общи параметри на поръчката 

        Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки 
работен ден от 07:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:00 часа в срок до 
16:00 часа на 03.09.2012 г. Сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на 
касата на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян срещу редовно издаден 
платежен документ или се превежда по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Братан 
Шукеров”АД, гр. Смолян –“Интернешанъл Асет Банк" АД , IBAN 
BG11IABG74911000106400, BIC код: IABGBGSF. Стойността на настоящата 
документация е в размер на 30 /тридесет/ лева с включен ДДС. 

Копие от платежният документ следва да бъде поставено в офертата за 
участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по 
надлежния ред. 

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 07:30 часа до 
12:00 часа и от 12:30 часа до 16:00 часа в срок до 16:00 часа на 13.09.2012 г., в 
деловодството на МБАЛ  “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България№2. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и 
класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на 
срока за получаване на оферти, а именно 14.09.2012 г.  в 14:00 часа, в 
заседателната зала на МБАЛ «Д-р Братан Шукеров» АД. 
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За датата и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат 
уведомени преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница 
на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД,с адрес : www.mbal-smolyan.com. 

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и 
оценяването на представената от него оферта. 

Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната 
интернет страница на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД– www.mbal-smolyan.com., 
ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно  
Закона за обществени поръчки /ЗОП/. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 
указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

 

Раздел III: Срок и място на изпълнение 

        Срок за изпълнение на обществената поръчка – една година от датата на 
сключване на договора. 

 Услугата, предмет на обществената поръчка, се извършва ежедневно, при 
петдневна работна седмица (от Понеделник до Петък включително), съгласно 
изготвен от Възложителя график.  

Изпълнителят се задължава, след всяко ежедневно приемане на облеклото, 
бельото, завесите и одеялата, да извършва услугата предмет на настоящата 
обществена поръчка, включително и транспортирането  до своята пералня и 
обратно, в срок най-късно до 24 (двадесет и четири часа). 

   При спешни случаи – при възникване на непредвидими обстоятелства 
(например епидемии, масови заболявания и т.н.), Изпълнителят се задължава да 
извършва горепосочената услуга и транспортирането, след повикване от 
Възложителя, в срок до 8 (осем) часа.   

Място на изпълнение на поръчката: Получаване на подлежащото за пране 
болнично бельо, операционно бельо и облекло,завеси и одеяла и връщане на вече 
изпраното в определеното за целта място в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, 
гр.Смолян, бул.”България” № 2  с транспорт на изпълнителя;  

   

Раздел IV: Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите посочен от участниците следва да е 
минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване 
на офертите. 

 

Раздел V: Начин на образуване на предлаганата цена  и начин на 
плащане 

Начин на плащане: по банков път, в лева. 
Плащането на услугата се извършва отложено, в срок не по малък от 30 

/тридесет/ календарни дни, съгласно офертата към договора, въз основа на 
надлежно изготвена и подписана фактура, придружена с месечен отчет изготвен 
въз основа на  приемно-предавателните протоколи за отчетените количества. 
        Цената, която ще се плати за изпълнението на услугата, представлява 
фиксирана крайна цена, включваща ДДС,за извършване на дейностите: изпиране, 
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отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и 
сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло, завеси и одеяла и 
всички разходи по доставката до краен получател МБАЛ “Д-р Братан 
Шукеров”АД, гр.Смолян, бул. “България” №2. 

Предложената цената за 1 /един/ килограм пране -болнично бельо, 
операционно бельо и облекло не може да надвишава 1,20 лв. с включен ДДС.   

Предложената цената за 1 /един/ килограм пране – завеси не може да 
надвишава 1,20 лв. с включен ДДС.   

Предложената цената за 1 /един/ бр.одеяло не може да надвишава 1,50 лв. с 
включен ДДС.   

 
 

Раздел VI: Изисквания и условия към предоставяните гаранции 

Гаранциите се представят в една от следните форми: 
- депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
- банкова гаранция в полза на Възложителя. 

        Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на 
гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция за участие 
- парична сума, то тя следва да се внесе по банков път и по сметка на МБАЛ „Д-р 
Братан Шукеров” АД, гр. Смолян,Банка: "Интернешанъл Асет Банк" АД, 
IBAN BG11IABG74911000106400, BIC : IABGBGSF, като се посочва 
наименованието на поръчката. 

        Гаранцията за участие е в размер на 700 /седемстотин/ лева. В случай, че 
участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, 
неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 ЗОП и да се 
освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от прогнозната стойност на 
договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване 
на договора. Ако Участникът представи Банкова гаранция, то същата трябва да 
бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. 
Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и 
безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. 
        Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 90 дни 
след крайният срок за получаване на офертите. 

В случай на предоставяне на парични гаранции Възложителят освобождава 
същите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 
при него. 

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът 
в процедура за възлагане на обществена поръчка: 

- оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 
- обжалва решението на възложителя - до решаване на спора; 
- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществената поръчка. 
Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение при условията 

описани в договора за  изпълнение. 
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В случаите, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят 
има право да пристъпи към упражняване на правата си по нея, при наличие на 
някой от горепосочените случаи. 

 

Раздел VII: Комуникация между възложителя и участниците 

Цялата комуникация и действия на възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура са в писмен вид. Всеки участник може да представя своите 
запитвания с искания за разяснение до Възложителя в писмен вид по един от 
следните начини: лично срещу подпис; по пощата – писмо с обратна разписка, 
изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска 
служба; по факс;чрез комбинация от тези средства. 
        Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна 
разписка, по факс или комбинация от тези средства . За получено се счита това 
уведомление по време на процедурата, което е достигнало до адресата, на 
посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 
своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме 
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до 
адреса известен на изпращача. 

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на 
процедурата за възлагане на Обществена поръчка се извършват по начин, който 
гарантира цялостта, достоверността и поверителността на информацията.  
        Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по 
документацията за участие до изтичане на срока за нейното закупуване или 
получаване. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на 
искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили 
документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в 
отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към 
документацията, която се закупува от други лица. 

 
 

Раздел VIII: Място, ден и час на отваряне на офертите 

Дата: 14.09.2012 г. Час: 14:00 часа. 
Място: заседателната зала на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян. 
При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или 

надлежно упълномощени от тях представители с изрично нотариално заверено 
пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на 
юридически лица с нестопанска цел. 

За датата и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат 
уведомени преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница 
на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД с адрес : www.mbal-smolyan.com. 

 
 

Раздел IХ. Условия за участие в процедурата 

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 
техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в 
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обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в 
конкурсната документация. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка  участник, който : 

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление  против  финансовата,  данъчната  или  осигурителната  

система,   включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. e обявен в несъстоятелност; 
3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. e в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

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

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

  6. който има задължения към държавата и към общината по смисъла на чл.  
162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл 
в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен; 

  7. е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените 
условия и изисквания в настоящата документация за участие; 

  8. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг 
участник. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и 5 , се отнасят 
за: 

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

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата 
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

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

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от 
Търговския закон; 
        е) при едноличен търговец – за физическото лице - търговец 
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       ж) в случаите по б. „а” до „е” и всички останали случаи, включително за 
чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника и прокуристите, 
когато има такива. 

Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
участници: 

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с Възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация ; 

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал.5 и посочените в обявлението 
изисквания по ал. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и посочените в обявлението изисквания по 
ал. 2 с декларация. 
        При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи 
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и посочените в 
обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2 и 3  от ЗОП. 

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП. 
        При подписване на договора за обществена поръчка с участникът, определен 
за изпълнител, същият е длъжен да представи документи за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението 
обстоятелства по ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от 
съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен 
орган от държавата, в която е установен. 

Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.47, ал. 2 
от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, 
участникът представя клетвена декларация,  ако такава декларация има правно 
значение според закона на държавата, в която е установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален 
или търговски орган в държавата, в която той е установен. 
        

Раздел X: Други изисквания: 

  В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва 
всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия.Участникът трябва да 
проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата 
документация.  

       Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и  
обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по 
приложените към документацията образци. Условията в образците от 
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат 
променяни от тях. 
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        Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, с 
която участва за цялата поръчка. Не се допуска представянето на различни 
варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата 
на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

             Офертата се подписва на всяка страница от законния представител на 
Участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се 
прилага пълномощното от представляващия участника.  

       Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност 
до втория знак след десетичната запетая, с включен ДДС. В тези цени трябва да се 
включат: всички разходи по изпълнение на поръчката. 

       Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е:в 
незапечатан, скъсан или прозрачен плик; Подадена след изтичане на крайния срок 
за получаване на офертите.  

 

Раздел ХI: Изискуеми документи за доказване на икономическото и 
финансово състояние на участниците, минимални изисквания и изискуеми 
документи за доказването за техническите възможности и квалификация: 

 
        Изискуеми документи за доказване на икономическото н финансово 
състояние. Като доказателство за изпълнение на това изискване, участникът следва 
да представи следните документи:  

        Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за  2011 г. -  копия, 
подписани и подпечатани на всяка страница от участника, заверени от независим 
финансов одитор,  когато това се изисква от Закона  за счетоводството /заверени от 
кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” / или декларация, че 
участникът не подлежи на независим финансов одит /свободен текст/. В случаите 
на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват; 

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

Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация: 
        Кандидатите да са изпълнявали договори сходни с обекта на настоящата 
поръчка през последните три години или  от датата на учредяването. 

Кандидатите да разполагат с обект за изпълниние на услугата, регистриран за 
извършването на тази дейност от РЗИ в регистъра на обектите с обществено 
предназначение. 
        Кандидатите да използват перилните препарати и дезинфекционни средства, 
които са разрешени от МЗ. 
        Кандидатите да разполагат с техническото оборудване и други съоръжения за 
изпълнение на обществената поръчка. 

Кандидатите да притежават внедрена система за управление на качеството ISO 
9001 или еквивалентен / копие заверено от участника/. 
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Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и 
квалификация: 

Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на настоящата 
поръчка, изпълнени през последните три години или от датата на учредяването, 
придружен с препоръки за добро изпълнение, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, 
подписан и подпечатан от кандидата. 
         Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено 
предназначение /обществена пералня за изпиране на болнично бельо/, издадено от 
РЗИ - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; 
       Декларация, съдържаща списък с перилните препарати и дезинфекционни 
средства, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката, 
декларираща, че същите са разрешени от МЗ – подписана и подпечатана от 
кандидата. 
         Декларация за техническото оборудване, включително и транспортните 
средства, с които участникът разполага, за изпълнение на поръчката, съгласно 
чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП, подписана и подпечатана от кандидата.  
       Сертификат за  внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или 
еквивалентен / копие заверено от участника/. 

Документите се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът 
предвижда такива. 

 

Раздел XII. Техническа спецификация 

 
        Предметът на настоящата обществена поръчка “Болнично пране” за 
нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД включва всички дейности по 
изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна дезинфекция, изсушаване, 
гладене и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло, завеси и 
одеяла, в съответствие с изискванията на Наредба № 37/16.10.1995г, обн., ДВ, бр.95 
от 27.10.1995г., попр., бр.97 от 03.11.1995г. на Министъра на здравеопазването за 
хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените 
перални,както и опаковането им в пликове (торби) за запазване хигиенните 
качества, намаляване рисковете от увреждане и и контаминация.    
           Количеството сухо пране е около: болнично бельо, операционно бельо и 
облекло  – 71 000 кг.,завеси -100 кг. и одеяла – 850 бр. 
          Това количество е прогнозно и е в зависимост от потребностите на 
Възложителя.  
         Услугата се извършва ежедневно в работните дни, в пералня собственост на 
Изпълнителя на обществената поръчка.  
         Изпирането и дезинфекцията на болнично бельо, операционно бельо и 
облекло, трябва да се извършва по термодезинфекционен и 
химиотермодезинфекционен перилен метод.  
         Гарантиране на качествено изпиране и дезинфекция на бельото без видими 
петна и замърсявания. 
         Кандидатите за участие трябва да са вписани като обект с обществено 
предназначение /обществена пералня за изпиране на болнично бельо/ в регистъра 
на РЗИ.  
          Кандидатите трябва да разполагат с необходимата материална база и 
оборудване, за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена 
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поръчка – помещение, машини, съоръжения, транспортни средства и други 
недвижими и движими вещи. 
          Използваните перилни препарати и дезинфекционни средства трябва да са 
разрешени от МЗ. Разходите за тях, както и за други материали и консумативи, 
необходими за изпълнение на поръчката, се включват в общата цена, която 
участникът предлага в ценовата си оферта.  

  Кандидатите да притежават внедрена система за управление на качеството 
ISO 9001 или еквивалентен / копие заверено от участника/. 
         Предаването на замърсеното бельо се извършва в обособено за това 
помещение на територията на лечебното заведение, на представител на фирмата 
Изпълнител, в присъствие на отговорник по приемане и предаване на болничното 
бельо към лечебното заведение.  
          Определеният за изпълнител участник извършва транспортиране на 
облеклото, бельото,завесите и одеялата – обект на обществената поръчка, от 
обособеното помещение на територията на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – 
Смолян до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.  
         Определеният за изпълнител участник се задължава да извършва услугата, 
предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно изискванията на 
действащите законови и подзаконови актове, и предписанията на РЗИ, ДСК, 
РИОСВ, МЗ и други  контролни органи. 
         Тегленето на прането с оглед определяне цената на услугата:  

   Тегленето се извършва в присъствието на представители на изпълнителя и 
възложителя, на територията на лечебното заведение, на мястото определено за 
предаване на прането на територията на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – 
Смолян . Теглото на прането /болнично бельо,операционно облекло, операционно 
бельо и завеси/ се отчита в килограми, а одеялата се отчитат на бройки.  
      Всяко предаване и получаване на пране се удостоверява с приемо–предавателен 
протокол, подписан от представители на Възложетеля и на Изпълнителя.  

В приемо-предавателния протокол за замърсеното пране се посочва 
предаденото от възложителя на изпълнителя замърсено пране като вид, брой и 
тегло.  
         В приемо-предавателния протокол за чистото пране се посочва предаденото 
от изпълнителя на възложителя обработено чисто пране като вид и брой. 
       Срок за изпълнение на поръчката - в срок най-късно до 24 (двадесет и четири 
часа).; 
       Отчитане : 
       Ежемесечно, до 5-то число на месеца, следващ отчетния, Изпълнителя е 
длъжен да изготви и представи на Възложителя месечен отчет за извършената 
услуга през предходния месец, въз основа на приемо-предавателните протоколи за 
отчетените количества. В отчета се посочват данни за извършената услуга по дни, 
килограми пране. Отчетът се представя в 2 екземпляра. 
   8 Условия за плащане: В български лева, разсрочено в срок минимум от 30 
/тридесет/ календарни дни след представяне на следните документи: фактура, 
придружена с месечен отчет направен възоснова на приемно-предавателните 
протоколи за отчетените количества. 
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Раздел XIII. Подготовка и подаване на офертите 

В посочения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта, 
изготвена по образеца от документацията за участие. Офертите на участниците се 
приемат всеки работен ден от 07:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:00 
часа в срок до 16:00 часа на 13.09.2012 г., в деловодството на МБАЛ  «Д-р Братан 
Шукеров» АД – гр. Смолян, бул. България № 2 . 

Офертата на участника по процедурата се изготвя в съответствие с образците 
от настоящата документация и се състои от 3 /три/ отделни запечатани 
непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от 
ЗОП както следва: 

А.   В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, 
изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за 
подбор на участниците: 

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан 
от  законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице; 

2) Административни сведения за участника; 
3) Пълномощно на лицата подписали офертата или приложения към офертата, 

в случай, че нямат представителни функции – изрично, с нотариална заверка на 
подписа; 
        4) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице представя копие 
от документа за самоличност. 

    Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения представят еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която са  установени - в легализиран 
превод на български език.   

         Когато участникът е обединение - Документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително е посочен представляващия.  

5) Документ за внесена гаранция за участие (оригинал) в размер съгласно 
документацията за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или 
депозит по сметката на Възложителя.  

6) Документ за закупена документация за участие (копие). 
7) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от 

ЗОП(Приложение №4). 
8) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от 

ЗОП(Приложение №5) . 
9) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП(Приложение №6). 
10) Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП за не- или използване на 

подизпълнители(Приложение №7); 
        11) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №8); 

12)  Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари(Приложение №15); 

13) Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари(Приложение №16); 
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14) Декларация за приемане на условията в проекта на договора(Приложение 
№11);. 

15) Доказателства  за техническите възможности и/или квалификация: 
*Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на настоящата 

поръчка, изпълнени през последните три години или от датата на учредяването, 
придружен с препоръки за добро изпълнение, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, 
подписан и подпечатан от кандидата (Приложение №12);. 
         *Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено 
предназначение /обществена пералня за изпиране на болнично бельо/, издадено от 
РЗИ - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; 

       *Декларация, съдържаща списък с перилните препарати и дезинфекционни 
средства, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката, 
декларираща, че същите са разрешени от МЗ – подписана и подпечатана от 
кандидата(Приложение №14);. 
         *Декларация за техническото оборудване, включително и транспортните 
средства, с които участникът разполага, за изпълнение на поръчката, съгласно 
чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП, подписана и подпечатана от кандидата(Приложение №13);.  
        *Сертификат за  внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или 
еквивалентен / копие заверено от участника/. 

Документите се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът 
предвижда такива. 

 
16) Доказателства за финансово-икономическо състояние: 

        Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за  2011 г. -  копия, 
подписани и подпечатани на всяка страница от участника, заверени от независим 
финансов одитор,  когато това се изисква от Закона  за счетоводството /заверени от 
кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала / или декларация, че 
участникът не подлежи на независим финансов одит /свободен текст/. В случаите 
на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват; 

 
         Б.  В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните 
от възложителя критерии, както следва: 

1.  Оферта по образец (Приложение №1); 
2.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката  (Приложение №2); 
 

В.   Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: 

          Ценово предложение /на хартиен носител/,  изготвено по приложениe №3 в 
настоящата документация, подписано и подпечатано от законния представител на 
участника. 

          Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност 
до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС. В тези цени трябва да 
се включат: всички разходи по изпълнението на обществената поръчка до краен 
потребител. 
          Ценовото предложение се подписва  на всяка страница и подпечатана с 
печата на участника. Извън плика с надпис “Предлагана цена”, участникът не 
трябва да посочва никаква информация, относно цената на предлаганите услуги. 
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           Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е 
чуждестранно физическо, юридическо лице или техни обединения, документите на 
чужд език се представят и в официален превод на български език.  

При изготвяне на офертата участника трябва да се придържа към указанията 
от настоящата документация. Участникът трябва да проучи всички образци и 
условия  на настоящата документация. 

Невъзможността  да   предостави   цялата   информация,   изисквана   в   
документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на 
Възложителя от документацията при всички случаи води до отстраняването му. 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения 
срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. 
         Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата. 
Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за 
обществената поръчка преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за 
представяне на офертите. Офертата се подписва от представляващия участника или 
от надлежно упълномощените лица, като в офертата се прилага пълномощното от 
представляващия участника. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик 
съгласно реда и условията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

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

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за негова  сметка. Рискът от забава или загубване на офертата 
е за участника. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 
може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

След изтичане на срока за подаване на офертите участниците не могат да 
оттеглят или променят офертите си. 

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.  
        Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира 
обявената прогнозна стойност на поръчката. Действителната стойност на поръчката 
се определя от конкретните потребности на възложителя и количеството на 
обработеното от изпълнителя пране за срока на действие на договора.  
 

Раздел ХIV:Провеждане на процедурата 

Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да 
удължи срока най-много с 30 дни или да прекрати процедурата с мотивирано 
решение. Възложителят може да удължи срока и когато прецени, че за подготовка 
на офертите е необходимо допълнително време на участниците, независимо дали 
срока за представяне на офертите е изтекъл. 

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава 
комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за 
приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 
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Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените, критерии 
и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 
членовете й. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 
възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с 
предаване на протокола на възложителя. 

 

Раздел XV: Критерий за оценка на офертите. 

Критерият за оценка на офертите по настоящата процедура е:„Най-ниска 
цена”.  

  На оценка от комисията подлежат само предложения на участници, които 
отговарят на предварително обявените условия описани по-горе. 

 

Раздел XVI: Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на 
процедурата. 

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и 
участника определен  за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след 
приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и 
отстранените участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща 
решението на участниците в тридневен срок от издаването му.  

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение, на основание чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

 

Раздел ХVІI:Сключване на договор за възлагане на поръчката 

Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката по процедурата с 
участника, класиран на първо място по обекта на поръчката. Плащането се 
извършва по банков път. Договорът за обществена поръчка включва задължително 
всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. 
Договорът се сключва по реда на Закона за обществените поръчки, Търговския 
закон и на Закона за задълженията и договорите в Р.България. 
        При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от 
ЗОП, свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи, както и 
гаранция за изпълнение на договора (в оригинал) или  депозит на парична сума по 
сметка на Възложителя. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с 
участника класиран на първо място, в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител, съгласно разпоредбите на чл.41, ал.4 от 
ЗОП.В случай, че участникът определен за изпълнител в срок до един месец след 
влизане в сила на решението за класиране на участниците не представи в лечебното 
заведение документите за подписване на договор или неоснователно откаже да 
сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за 
изпълнител участникът, класиран на второ място. Възложителят определя за 
изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на 
договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на 
обстоятелствата по предходното изречение или от изтичането на горепосочения 
едномесечен срок. 
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Ако класираните до второ място участници не представят необходимите 
документи или откажат да подпишат договора, то Възложителят прекратява 
процедурата. 

 

Раздел ХVIІI: Други указания 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се 
прилагат, Закона за обществените поръчки и настоящата документация за участие в 
процедурата. При противоречие в записите по отделните документи от 
документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като 
приоритетите на документите са в следната последователност: 

а) Решението за откриване на процедурата; 
б) Обявление за обществена поръчка; 
в) Специфични изисквания и указания по процедурата; 
г) Указания  за участие в процедурата; 
д) Проект на договор за изпълнение на поръчката; 
е) Образците за участие в процедурата. 
Документа с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от 

български и същите са представени и в официален превод на български език, при 
несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на 
български език. 

«Специфични изисквания и указания към изготвянето на офертата» които 
регламентират специфичните условия и изисквания за участие в конкретната 
процедура са неразделна част от документацията. 

Непредставянето на някои от документите във формата, изискваща се от 
документацията е основание за отстраняване от участие на основание чл.69, ал.1, т. 
1 от ЗОП. Важат документи представени в оригинал или заверени по съответния 
ред. Всяка страница от офертата се подписва и подпечатва със свеж печат на 
търговеца. 

 

Раздел ХIX: Специфични изисквания и указания към изготвянето на 
офертата за участие в откритата процедура. 

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и  
обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по 
приложените към документацията образци. Условията в образците от 
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат 
променяни от тях. 

Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация, или 
представи оферта, неотговаряща на условията на Възложителя при всички случаи 
води до отстраняването му. Когато участник в процедурата е 
обединение/консорциум, което не е юридическо лице, документите се представят 
от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението или  
консорциума.  

Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак 
след десетичната запетая, като единични цени с ДДС и обща стойност с ДДС. 
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Образец оферта 

 
Приложение № 1 

 
 

Наименование на Участника:  

 

Представлявано от :  

Седалище по регистрация:  

BIC; IBAN:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 
ДО 
МБАЛ «Д-р Братан Шукеров» АД 
- Смолян 
бул. България №2 
гр. Смолян  4700 

 
 

ОФЕРТА 
 
 
за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Болнично пране” за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД-Смолян.  
от УЧАСТНИК : ………………………………………………………………. 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Болнично пране” за 
нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД-Смолян.  
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на 
ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения.  
         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.  

1. Нашата оферта е със срок на валидност..........................дни / срокът за 
валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано 
от крайната дата за подаване на офертите / 
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2. В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото 
време гаранция за изпълнение на договора в размер, съобразно изискванията в 
Документацията за участие в процедурата. 

3. Приемаме да изпълняваме поръчката в срок от 12 /дванадесет/ месеца от 
възлагането. 
 
 
 

 

Дата .....................     Име, подпис и печат: ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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Техническо предложение образец 
Приложение № 2 

 
 
Наименование на Участника:  

 
Представлявано от :  
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:  
Булстат номер:  
Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  

 
 

ДО 
МБАЛ «Д-р Братан 
Шукеров» АД 
бул. България №2 
гр. Смолян 4700 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за  участие  в  открита процедура за  възлагане  на обществена  поръчка  с  
предмет:“Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – 
Смолян. 
 С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет. 
 

1. Приемаме да извършваме услугата, обект на поръчката, в срок от 
………………….часа / не повече от 24 (двадесет и четири часа). 

 
       2. Приемаме следния начин на плащане – отложено плащане, по банков път до 
..........................................дни  /не по-рано от  30 /тридесет/ календарни дни,въз 
основа на надлежно изготвена и подписана фактура, придружена с месечен отчет 
направен възоснова на приемно-предавателните протоколи за отчетените 
количества по нашата банкова сметка - Банка ……………..., IBAN 
….…………………………., BIC ……………, 
 
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет. 

  
 
 
Дата:…………2012 г.         Име, подпис и печат:…………………. 
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О Б Р А З Е Ц   НА   Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
 

Приложение № 3 
 

Наименование на Участника:  
 

Представлявано от :  
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:  
Булстат номер:  
Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  

 
 

                                                                               ДО 
                                                                               МБАЛ „Д-р Братан Шукеров ” АД 
                                                                               бул. «България» №2 
                                                                               гр. Смолян 
 

ЦЕНОВА  ОФЕРТА  
 
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет:”Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – 
Смолян. 
Уважаеми Дами и Господа, 

 

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички 
образци и условията на договора, 
  

П Р Е Д Л А Г А М Е : 
 

І. Цена на поръчката: 
Цена в размер на ............................ лева с включен ДДС /словом 

………………………………............................................................................................./, 
представляваща крайна фиксирана цена за извършване на дейностите, 
включени в услугата, предмет на поръчката, на 1 /един/ килограм пране -
болнично бельо, операционно бельо и облекло.   

 

Предложената цена не може да надвишава 1,20 лева с включен ДДС. 

 
Цена в размер на ............................ лева с включен ДДС /словом 

………………………………............................................................................................./, 
представляваща крайна фиксирана цена за извършване на дейностите, 
включени в услугата, предмет на поръчката, на 1 /един/ килограм пране -
завеси. 

Предложената цена не може да надвишава 1,20 лева с включен ДДС. 
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Цена в размер на ............................ лева с включен ДДС /словом 

………………...................................................................................................................../, 
представляваща крайна фиксирана цена за извършване на дейностите, 
включени в услугата, предмет на поръчката на 1 /един/ бр. одеяло. 

 

Предложената цена не може да надвишава 1,50 лева с включен ДДС. 

 
         Общата стойност на поръчката:………………..……………… с включен 
ДДС/словом…………......................................................................................................./, 
за болнично бельо, операционно бельо и облекло  – 71 000 кг.,завеси -100 кг. и 
одеяла – 850 бр. 
 
 

В горепосочената, предложена от нас цена се включват всички наши разходи, 
в т.ч. за получаване на замърсеното пране на територията на лечебното заведение, 
транспортирането му до мястото за извършване на услугата, изпиране, 
отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекциране, изсушаване, 
изглаждане,сортиране и опаковане, транспортиране и доставка на обработеното 
чисто пране до лечебното заведение, както и всички наши разходи за препарати, 
материали, дезинфекционни средства, вода, ел.енергия и други консумативи, труд, 
данъци, мита, такси и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката.  
       Горепосочената, предложена от нас цена е твърда и не подлежи на промяна за 
целия срок на действие на договора за обществена поръчка. 

ІІ. При приемане на нашето предложение за изпълнение на поръчката, сме 
съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3 % 
от стойността на договора без включен ДДС. 
         ІІІ. Валидността на нашето предложение е ………/ не може да бъде по-малък 
от 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите /и ще 
остане обвързващо за нас. 

         ІV Даваме изричното си  съгласие офертата да ни важи до подписването на 
договор, при положение, че бъдем класирани до второ място включително. 

        V. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от 
настоящата Ценова оферта до изтичане на срока на договора за обществена поръчка.  

 
дата . . . . . . . . . . .2012г.           Подпис: ................................ 

име, длъжност, печат 
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Приложение № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният……………………………………......................................................... 
( име, презиме, фамилия ) 
..............................................................................................................……………………, 
адрес:гр. .............................................................................. л.к., 
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН 
…………………………, в качеството на 
…........... ................................................................................................................................ 
на ................................................................................................................ (наименование на 
участника) 
- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предмет: : 

:”Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 
 
Д Е К Л А Р И Р А М : 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /осъждан съм, но съм реабилитиран/ за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. Не съм намерам в несъстоятелност / Юридическото лице, което представлявам, 
не е обявено в несъстоятелност. 
3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове / Юридическото лице, което 
представлявам, не е в производство по ликвидация или в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове. 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура 
за възлаганена обществена поръчка. 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 
от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата: ..........................     ДЕКЛАРАТОР : ........................... 

/подпис/ 
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Приложение № 5 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният…………………………………….................................... ( име, 

презиме, фамилия ), 
адрес:гр. .............................................................................. л.к., 
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН 
…………………………, в качеството на………................. ...........................................  
на ................................................................................................(наименование на участника) 

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предмет: 
”Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 
 
Д Е К Л А Р И Р А М : 
 
1. Не съм в открито производство по несъстоятелност, не съм сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се 
намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове, включително дейността ми не е под разпореждане на съда, и не съм 
преустановил дейността си. / Представляваното от мен юридическо лице не е в 
открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 
случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, или кандидатът или 
участникът не е преустановил дейността си. 
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
/Представляваното от мен юридическо лице не е лишено от правото да упражнява 
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението. 
3. Нямам / Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения 
към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване 
или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен. 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура 
за възлагане на обществена поръчка. 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 
от Наказателния кодекс. 
 
Дата: ..........................    ДЕКЛАРАТОР : ........................... 

/подпис/ 
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Приложение № 6 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният…………………………………….............................. ( име, презиме, 

фамилия ), 
адрес:гр. .............................................................................. л.к., 
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН 
…………………………, в качеството на………………………………………………... 
на ......................................................................................................................(наименование 
на участника) 

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предмет: 

”Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 
 
Д Е К Л А Р И Р А М : 
Като лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП: 
Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси / Представляваното от мен юридическо 
лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 допълнителната разпоредба на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура 
за възлагане на обществена поръчка. 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 
от Наказателния кодекс. 

 
 

Дата .........................                                ДЕКЛАРАТОР:...........................                           
/подпис/ 
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Приложение № 7 
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният……………………………………................... ( име, презиме, фамилия ), 
адрес:гр. .............................................................................л.к., №……………………….., 
издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………, в 
качеството на…………………………………………………………………………… 
на .......................................................................................................... (наименование на 
участника) 
- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 
 
Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 
 
При изпълнение на поръчката ЩЕ ПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ПОЛЗВАМ 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ (Забележка: Невярното се зачертава). 
№ Идентификация на подизпълнителите 
/ наименование и адрес/ 
Дял на участие от поръчката за подизпълнителя 
/ процент от общата стойност и конкретна част от предмета на поръчката / 
1 
2 
… 
/Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/ 
 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 
от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата ……………..     ДЕКЛАРАТОР :....................... 

/ подпис / 
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Приложение № 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
от подизпълнител на участник 
 
Долуподписаният…………………………………….............................. ( име, презиме, 

фамилия ), 
адрес:гр...............................................................................л.к., №……………………….., 
издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………, в 
качеството на 
…........... ............................................................................................................. 
на .......................................................................................................... (наименование на 
участника) 

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Болнично пране” за нуждите на „МБАЛ - Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 
 
 
Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 
 
Представляваният от мен субект Е СЪГЛАСЕН да бъде ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на 
………………………………………………………………………………………………
…... 
( наименование на участника ) 
адрес: 
…………………………………………………………………………………………... 
(седалище и адрес на управление) 
представляван от 
……………………………………………………………………………… 
( име, презиме, фамилия и статут спрямо представлявания субект - участник) 
 
Делът на участие на подизпълнителя ще се изрази в следното: 
………………………………………………………………………………………………
…... 
(посочва се процентът от общата стойност и конкретната част от предмета 
на поръчката). 
 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгл. 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата ……………..      ДЕКЛАРАТОР :....................... 

/подпис/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

Приложение № 9 
 

 
 
 
СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
1. Фирма (наименование) на участника:……………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
2. Седалище и адрес на управление:……………………………….... 
……………………………………………………………………………. 
телефон:……………, факс:……….. пощенски код ……………….... 
 
3. Адрес за кореспонденция: ………………………………………..... 
 
4. Електронен адрес: …………………………………………..………. 
 
5. Лице за контакти:…………………………………………………… 
длъжност:……………………………………………………………...... 
адрес:…………………………………………………………………….. 
телефон:……………………..…….., факс:…………………….……… 
 
6. Ид № ДДС:………………………., Булстат:…………………......... 
 
7. Обслужваща банка:……………………………………………….... 
IBAN:……………………………………, BIC:………………………... 
титуляр на сметката:…………………………………………………. 
 

 
 
 

Дата :       
Име и фамилия :     
Длъжност :     
Наименование на участника :                        Подпис / Печат   
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Приложение № 10 

 
П Р О Е К Т   Н А  Д О Г О В О Р 

за изработка 
 

Днес, ……….2012 година, в гр.Смолян се сключи настоящия договор за 
услуга между: 

1. МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД-гр.Смолян, със седалище и адрес на 
управление гр.Смолян, бул."България" № 2, вписано в Търговския регистър с ЕИК  
120503871, представлявано от д-р Марин Даракчиев-Изпълнителен директор, 
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна 

2.………………………………………………………………., със  седалище и 
адрес на управление…………………………………, ЕИК……………….., 
представлявано от …………………………………-………….…….., наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
            на основание чл.74, ал.1 от ЗОП  и във връзка с Решение № ……..….. 
/ ……… 2012 год. на Изпълнителния Директор  на МБАЛ „Д-р Братан 
Шукеров „АД  – гр. Смолян за класиране на участниците и определяне на 
изпълнител на обществената поръчка с предмет: ”Болнично пране” за нуждите 
на МБАЛ - „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 
 

се сключи настоящият Договор за следното: 
 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
       Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
услугата :„Болнично пране” за нуждите на МБАЛ - „Д-р Братан Шукеров” АД – 
Смолян. 

     (2) Услугите по договора се извършват ежедневно, при петдневна работна 
седмица, с материали и средства на Изпълнителя. 
 

       (3) Броят на изпълнените услуги следва да бъдат в рамките на 
количествата, определени в приложение № 1, освен при условията на чл.2 ал.4 от 
договора. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги 
заяви в пълен обем, а съобразно своята необходимост, обвързана с преминалите  в 
лечебното заведение пациенти. 

Чл.2.(1). При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер за 
килограм/брой пране с включен ДДС както следва: 

- болнично бельо, операционно бельо и облекло – …… лв./кг.; 
- завеси-………. лв./кг.; 
- одеяла-………..лв/бр.; 
(2). Общата прогнозна цена на услугата - предмет на този договор е ……….. 

лева. 
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 (3). Цените са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на 
изпълнение на договора, като са определени при условията на доставка до краен 
получател.  

 (4). Възложителят си запазва правото да заявява различни количества в 
рамките на стойността, посочена в приложение № 1 към настоящия договор. 

  
      Чл.3.(1). Отчитането на количеството извършена работа ще се извършва по 
месечен отчет направен възоснова на приемно-предавателните протоколи за 
отчетените количества пране срещу подпис на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2). За предоставената услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура. 
(3). Цената на услугата следва да се заплати след издаването на фактура в срок 

до …………… по банков път.  
Чл. 4. (1) При сключване на договора Изпълнителят представя парична 

гаранция за изпълнение на договорните си задължения. Гаранцията за изпълнение е 
в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без включен ДДС.  

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представи Банкова гаранция, то същата трябва да 
бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. 
Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и 
безусловно плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът на 
банковата гаранция трябва да бъде не по-малък от срока на действие на договора. 

(3) Гаранцията се връща (респ. освобождава) при прекратяване на договора, 
ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма непогасени вземания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неустойки 
или обезщетения по този договор. 

 
 

ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл.5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посочената в чл.1 услуги 

според законоприетите изисквания за качество. 
(2). Изпълнението на услугата следва да се извършва в срок до …… часа от 

получаването. 
Чл.6.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде прането чисто сухо, 

изгладено и ароматизирано. 
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отделя скъсаното бельо за изкърпване, 

копчета и ластик. 
 (3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опакова прането в пликове както 

следва: 
- чаршафи по 10 броя; 
- калъфки по 10 броя; 
- пижами, нощници и пелени – по отделно. 

 
       Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извършва дейности по изпиране, 
отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и 
сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло, завеси и одеяла, в 
съответствие с изискванията на Наредба № 37/16.10.1995г, обн., ДВ, бр.95 от 
27.10.1995г., попр., бр.97 от 03.11.1995г. на Министъра на здравеопазването за 
хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените 
перални,както и опаковането им в пликове (торби) за запазване хигиенните 
качества, намаляване рисковете от увреждане  и контаминация.    
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Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение 
съгласно посочените срокове и условия. 

 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде уведомяван относно стадиите и 

сроковете на изпълнение на услугата, без с това да пречи на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да заплати уговореното 
възнаграждение по договора след извършване на услугата. 

Чл.11. Ако услугата е изпълнена в договорените срокове, качество и 
количество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършената работа чрез 
подпис на приемно-предавателния протокол. 

Чл.12.(1). Ако при приемането на работата се установи, че същата има 
недостатъци, които са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
по свой избор да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да 
намали възнаграждението, уговорено в чл.2 на настоящия договор. 
       (2). При наличието на поне три случая по предходната алинея, както и 
при системно неизпълнение на поръчката в срок, Възложителят може да развали 
изцяло договора за в бъдеще, без да дава допълнителен срок за изпълнение. 

Чл.13. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 3 
дни, както и при неизпълнение на други задължения по настоящия договор или при 
системно лошо или неточно изпълнение, другата страна има право да развали 
едностранно този договор. 

Чл.14.(1). Страните не носят отговорност, ако неизпълнението 
(включително и забавата за изпълнение) е причинено от непреодолима сила, като 
например земетресения, пожари, наводнения, епидемия, военни конфликти, 
граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания 
и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на 
държавни или общински органи. 

(2). За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън 
разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати. 

(3). Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на 
неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа 
то може да бъде преодоляно. 

(4). За възникването и преустановяването на непреодолимата сила 
Изпълнителят е длъжен в 3-дневен срок да предупреди Възложителя. 
Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от 
държавен или общински орган, или с удостоверение от БТПП. 

(5). Ако Възложителя не бъде предупреден за непреодолимата сила или тя 
не бъде потвърдена по предвидения в предходната алинея ред, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не може да се позовава на непреодолимата сила. 

(6). Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 дни и няма признаци 
за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще 
договора, като писмено уведоми другата страна.   
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ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
             

Чл.15. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е 
със срок на действие една година. 

Чл.16. Страните по договора ще решават 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 по споразумение, а ако това се окаже невъзможно -  пред съответния 
съд в гр. Смолян съобразно правилата на родовата подсъдност.            

Чл.17.(1). Всяко изменение, допълнение или прекратяване, както и всички 
съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена 
форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато 
съобщението е изпратено по факс. 

(2). Ако някоя от страните промени адреса, посочен по договора, без да 
уведоми другата в 3-дневен срок от промяната, последната не отговаря за 
неполучени съобщения, призовки и други подобни.  

Чл.18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 
задълженията, произтичащи от този договор. 

Чл.19. За неуредените с настоящия договор въпроси ще се прилагат 
разпоредбите на общото гражданско законодателство. 

          
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за 

Възложителя и Изпълнителя.  
 
 

Възложител:                                                         За Изпълнител: 
 
Изп. директор:                                                    
/............................../                             /............................../ 
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Образец! 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към договор от …………….., сключен 

между……………………………………………….. 
 
 

 
 

 
Възложител:                                                         Изпълнител: 
 
Изп. директор:              /............................../                 
/............................../ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. 
№ 
к.1 

Наименование 
к.2 

Мярка 
к.3 

Количество 
к.4 

Единична цена 
в лева (с ДДС) 

к.5 

Обща 
стойност в 

лева 
(к.4 х к.5) 
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Приложение № 11 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 
 

за приемане клаузите на проекта на договора 
 

Долуподписаният /-ната/          с лична 
карта №   , издаден на     от               , с 
ЕГН            __, в качеството ми на ___________________ (посочете 
длъжността) на            (посочете 
фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______ 
( посочете наименованието на поръчката) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
 
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в 
него. 
 
 
 
 
 
Дата ……………..     ДЕКЛАРАТОР :....................... 

/ подпис / 
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Приложение № 12 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за изпълнените основни договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, 

през 2009г., 2010г. и 2011г. 
 
 
 

      Долуподписаният(-ната).................................................................................,с ЕГН 

..........................................,в качеството на ...................................................................., 

като представител на......................................................................................................,  

(посочете наименованието на участника)  

   БУЛСТАТ/ЕИК .............................................., със седалище и адрес на управление -         
......................................................................................................................................... - 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Болнично пране” за нуждите на МБАЛ - „Д-р Братан Шукеров” АД – 
Смолян. 

                                                ДЕКЛАРИРАМ : 

 
1. Изпълнените основни договори за услуги от горепосочения участник 

в процедурата, през 2009г., 2010г. и 2011г., сходни с предмета на поръчката  са : 
 
 

№ Дата на 
сключване на 

договора 

Предмет на договора 
и кратко описание на 

извършените дейности 

Стойност на 

договора 
в лева с ДДС 

Срок за 

изпълнение на 

договора и 

/или 
краен срок/ 

Възложител 
/име, адрес и 
телефон за 
контакти/ 

% участие на 
кандидата 

при 
изпълнение 
на договора 

       
       
       
       
       
       
       

/Редовете в таблицата са ориентировъчни. Участникът може да създава допълнителни редове./ 

 
 
 
 

2. Запознат съм с наказателната отговорност, която нося, съгласно 
Наказателния кодекс, при деклариране на неверни данни. 

 
 
 

   Дата ……………..     ДЕКЛАРАТОР :....................... 
/ подпис / 
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Приложение № 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на техническото оборудване за изпълнение на поръчката 

 
 

           Долуподписаният(-ната)........................................................................................, 

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

като представител на ......................................................................................................, 

(посочете наименованието на участника)  

БУЛСТАТ / ЕИК .................................................................., със седалище и адрес на 
управление  - .................................................................................................- участник в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Болнично 
пране” за нуждите на МБАЛ -„ Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. 

 

ДЕКЛАРИРАМ : 
 

1. Разполагам с цялото необходимо техническо оборудване за изпълнение на 
поръчката, а именно:  

№ Наименование на 

оборудването 
и брой 

Предназначение и/или основни 
характеристики 

Основание за ползване /собственост на 
участника, наето, др./ 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

2. Горепосоченото техническо оборудване ще бъде осигурено за 
целия срок на изпълнение на договора за обществена поръчка. 

3. Запознат съм с наказателната отговорност, която нося, съгласно 
Наказателния кодекс, при деклариране на неверни данни. 
 
 
 
Дата ……………..     ДЕКЛАРАТОР :....................... 

/ подпис / 
.  
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Приложение № 14 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

      Долуподписаният (-ната)  .................................................................................... 

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

.....................................................................................................,  като представител на  

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

(посочете наименованието на участника)  

БУЛСТАТ/ЕИК..............................................., със седалище и адрес на управление        
............................................................................................................................................. - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : 
”Болнично пране” за нуждите на МБАЛ -„Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян, 

 
ДЕКЛАРИРАМ : 

 
1. Представляваният от мен участник в процедурата: 
а/ отговаря на изискванията от действащото законодателство в Република 

България за извършване на услугата и включените в нея дейности по предмета на 
поръчката,  

б/ за извършването на услугата по предмета на поръчката има 
необходимата възможност и ще осигури изпълнението на изискванията на чл.2 от 
Наредба № 37/16.10.1995г. на Министъра на здравеопазването за хигиенните 
изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални; 

в/ при изпълнение на всички дейности, включени в услугата, предмет на 
поръчката, ще използва само перилни и други материали, препарати и 
дезинфекционни средства разрешени за употреба от Министерство на 
здравеопазването и останалите контролни органи; 

г/ при изпълнение на всички дейности, включени в услугата, предмет на 
поръчката, ще използва само изправно техническо оборудване, отговарящо на 
действащите стандарти. 

2. Запознат съм с наказателната отговорност, която нося, съгласно 
Наказателния кодекс,  при деклариране на неверни данни. 

 
 
 
   Дата ……………..     ДЕКЛАРАТОР :....................... 

/ подпис / 
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Приложение № 15 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП 
 
Долуподписаният/ата:........................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН....................................................................................................................................... 
постоянен адрес.................................................................................................................., 
гражданство........................................................................................................................,  
документ за самоличност .................................................................................................., 
в качеството ми на..........................................................., в ............................................... 
БУЛСТАТ............................................................................................................................,  
данъчен № ...........................................................................................................................,  
Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), 
................................................................................................................................................ 
имат следния произход:......................................................................................................  
................................................................................................................................................  
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства.  
 
 
 
 
 
 
Дата на деклариране:                                                Декларатор:  
........................                                                                             ........................  
                                                                                                             (подпис)  
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Приложение № 16 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП 

 
Долуподписаният/ата:......................................................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН......................................................................................................................................,  
постоянен адрес…..............................................................................................................,  
гражданство........................................................................................................................,  
документ за самоличност………………………………………………………………..., 
В качеството ми на законен представител /пълномощник/ 
на............................................................................................................................................  
вписано в регистъра при  …...............................................................................................,  
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка 
с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо 
лице/следните физически лица; 
 
1.............................................................................................................................................. 
                                 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН ......................................................................................................................................,  
постоянен адрес...................................................................................................................,  
гражданство ........................................................................................................................,  
документ за самоличност..……………………………………………….…………........, 
 
2.............................................................................................................................................. 
                                 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН ......................................................................................................................................,  
постоянен адрес...................................................................................................................,  
гражданство ........................................................................................................................,  
документ за самоличност..……………………………………………….…………........, 
 
Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства.  
 
 
 
 
Дата на деклариране:                                                               Декларатор:  
........................                                                                                              ...................  
                                                                                                                          (подпис)  


