
 

 

 

ПОКАНА 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Избор на изпълнител за извършване на оценка на справедливата стойност и 

преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и транспортни средства 

(ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества от групата на БЕХ 

ЕАД“ 

 

 

„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен 

изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 

изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

1. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 

1.1. Обект и предмет. Фактическо положение. 

Настоящият конкурс има за цел възлагане на поръчка за нуждите на „Български Енергиен 

Холдинг” ЕАД с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества от 

групата на БЕХ ЕАД“ 

Дружествата от БЕХ Група, които попадат в обхвата на настоящата процедура са: БЕХ 

ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД, „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

 

1.2. Прогнозна стойност. 

Прогнозната стойност за изпълнение е в размер до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв. 

без ДДС. Посочената стойност е и максимално допустимата стойност по договора. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

 

2.1.1. Участникът следва да е/са оценител/и, вписан/и в регистъра на КНОБ. 

2.1 Изисквания и доказателства за  годност за упражняване на професионална 

дейност 
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За доказване на това изискване участникът представя: копие от сертификат, издаден 

от КНОБ. 

 

 

2.2.1. Стабилно финансово и икономическо състояние  

Минимални изисквания: 

Участникът следва да има кумулативни приходи от минимум 2 (два) милиона лева за 

последните 3 (три) години (2018 — 2020 г.) от извършени услуги с идентичен и/или сходен 

предмет. 

 

Под „услуги с идентичен и/или сходен предмет“ следва да се разбира: оценки на имоти, 

машини, съоръжения и транспортни средства, вкл. оценка на справедлива стойност на 

ИМСТС съгласно изискванията на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и на МСФО 

13 „Оценяване по справедлива стойност” и преглед за обезценка на ИМСТС, съгласно 

изискванията на МСС 36 „Обезценка на активи“ 

 

Обстоятелството се доказва с Декларация по образец (Приложение №7) 

 

 

2.3.1. Опит в извършване на оценки на имоти, машини, съоръжения и транспортни 

средства, вкл. оценка на справедлива стойност на ИМСТС съгласно изискванията на МСС 

16 „Имоти, машини и съоръжения” и на МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност” 

и преглед за обезценка на ИМСТС съгласно изискванията на МСС 36 „Обезценка на 

активи“.  

Минимално изискване: 

Участниците да са изпълнили поне 5 (пет) услуги с идентичен и/или сходен предмет в 

голямо предприятие (извън обхвата на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия) 

през последните 3 (три) години, като поне 2 (два) от изпълнените ангажименти да са в 

областта на енергетиката съгласно §1, т. 24 от Закона за енергетиката  с отчетна стойност 

на оценяваните обекти  не по-малка от 1 (един) млрд. лева 

Забележка: под „изпълнена” услуга следва да се разбира такава, която независимо от 

датата на започването й, е приключила в посочения по-горе период. 

 

За доказване на това изискване участникът представя списък на изпълнените 

ангажименти, съгласно приложен образец (Приложение № 6), придружен с референции 

 

2.3.2.  Квалификация на екипа за изпълнение на ангажимента 

Минимални изисквания: 

2.2 Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние на 

участниците 

2.3 Изисквания и доказателства за технически и професионални способности на 

участниците 
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Участникът следва да разполага с екип от минимум 8 (осем) оценители, както следва: 

- оценка на недвижими имоти – минимум 2 (двама) оценители 

- оценка на машини и съоръжения  – минимум 4 (четири) оценители 

- оценка на цели предприятия  – минимум 2 (двама) оценители  

За доказване на това изискване участникът представя Декларация за разполагаемост на 

екип в свободен текст, копия от сертификати за правоспособност, издадени от 

Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и подпечатани със своя личен 

печат. 

За изпълнение на поръчката, вкл. по отношение на критериите за финансово и 

икономическо състояние и/или технически възможности и квалификация, участникът 

може да използва и да се позовава на капацитета на трети лица независимо от формата 

на правната връзка между тях.  

Когато участникът се позовава на трети лица, той трябва да може да докаже, че 

ще разполага с техните ресурси, като представи декларация (Приложение №9) за 

поетите от третите лица ангажименти. Срокът на ангажимента трябва да е не 

по-кратък от срока на договора, който Възложителят ще сключи с избрания 

участник в настоящата процедурата. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. 

 

3.1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

3.1.1 Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

3.1.2 Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го представлява 

по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

3.1.3 Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 

обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – Приложение №4 

към поканата. 

3.1.4 Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за 

валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на оферти. 

3.1.5 Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 

десетия ден (календарен) от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока за 

подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или оттегли 

офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. Когато в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата се 

получат по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока. 

3.1.6 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 

участие до 17:00 часа на шестия ден (календарен) след публикуване на Поканата (денят 
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на публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се отправят по някой от следните 

начини: чрез ел. поща до ocenitel@bgenh.com, факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, 

ул. „Веслец” № 16. 

3.1.7 Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 

разясненията до 17:30 ч. на осмия ден (календарен) след публикуване на Поканата за 

участие. 

Забележка: В случай че някой от сроковете изтича в неработен ден, то същият следва да 

се счита за удължен и изтича в съответния час на първия работен ден след въпросния 

неработен ден. 

3.1.8 Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 

участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 

независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез 

поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 

че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен 

за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

3.1.9 Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 

участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат 

посочени наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и и-мейл адрес. 

3.1.10 Пликът съдържа документите, посочени в настоящата покана, включително 

документите, отнасящи се до личното състояние и критериите за подбор на участниците, 

Техническо предложение (Организация и методология) и приложенията към него. 

Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, поставен в плика 

с офертата. 

Пликът следва да съдържа минимум следните документи, изисквани от Възложителя: 

1. Списък с представените документи (съгласно приложения към поканата образец); 

2. Документ за упълномощаване, в случай че офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ участника – в оригинал; 

3. Документ за създаване на обединение – в оригинал или заверено копие, в случай че 

участникът е обединение. 

4. Административни сведения на участника (съгласно приложения към поканата 

образец); 

5. Удостоверение за актуално състояние, справка от търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел, копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел; 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически лица или еднолични 

търговци следва да представят удостоверение за актуално състояние, издадено през 

последните 6 (шест) месеца преди датата за подаване на офертата. Чуждестранните 

юридически лица представят в официален превод на български език съответните 

http://www.bgenh.com/
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еквивалентни документи на съдебен или административен орган в държавата, в която са 

установени. 

6. Доказателства за икономическо и финансово състояние и технически и 

професионални способности на участника - съгласно изискванията на Раздел 2 от 

Поканата (съгласно приложените към поканата образци). 

7. Декларация за липса на обстоятелства в оригинал (съгласно приложения към 

поканата образец); 

8. Техническо предложение (Организация и методология) в оригинал (изготвено 

съгласно приложеното Техническо задание); 

В плика с офертата се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис 

"Предлагана цена"; 

Посоченият плик съдържа ценовото предложение на участника в оригинал (съгласно 

приложения към поканата образец Приложение №12). 

 

 

Всички оферти се представят на български език, без зачертавания и поправки. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с превод на български език. 

 

3.1.11 При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се отбелязват 

поредния номер, датата и часът на получаването. 

3.1.12 Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 

законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

3.1.13 От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 

покана; 

- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията или 

изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в декларацията за липса на 

обстоятелства; 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от страна 

на участника. 

Не се допуска вариантност на офертите. 

3.1.14 Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, когато: 

- не са подадени оферти; 
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- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; 

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури; 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране 

за изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл на предвиди; 

- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи 

или 

- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор; 

- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които не могат 

да бъдат отстранени. 

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

3.1.15 Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 

страница. 

3.2 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

3.2.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 

нейния състав и резервни членове. 

3.2.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и след 

получаване на представените оферти. 

3.2.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 

сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 

процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

3.3 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

3.3.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 

„оптимално съотношение качество/цена“.  

Оценката се формира като претеглена стойност на техническата и финансовата оценки. 

Комплексната оценка се определя, както следва: КО = 0.5 * ФО + 0.5 * ТО, където: 

КО - Комплексна оценка;  

ТО - Техническа оценка; 

ФО - Финансова оценка. 

 

1.1. Финансова оценка  

Финансовата оценка се определя по следната формула: ФО = Цмин/Цi х 100, където 

Цi - предложената цена на съответния участник; 

Цмин - най-ниска предложена цена. 

Максимален брой точки - 100. 

 

1.2. Техническа оценка  

Техническото предложение (Организация и методология) - препоръчителен обем не 

повече от 20 страници, без приложенията, ако такива са представени, следва да представя 
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концепция за организация на изпълнението на предмета на поръчката, в която да се 

изложи подробно и мотивирано подхода и вижданията на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката. Концепцията следва да покрива: 

 подход, инструменти и методи за изпълнение на всяка от дейностите по 

предоставяне на специализираните услуги по поръчката (O1) - Участникът 

следва да предложи своето виждане относно подхода (начините/способите, 

предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката), 

инструментите (средствата, предлагани от участника, за извършване на 

дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники и процедури, 

предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) 

за подготовка и изпълнение на услугите, предмет на поръчката, както и да 

предложи схема на взаимодействие и комуникация с Възложителя по време и във 

връзка с изпълнението на всяка от отделните дейности; 

 организация на работата (О2) - Участникът следва да представи своето 

виждане за вътрешна организация, по-конкретно - ясно разпределение на 

задачите в екипа, изпълняващ поръчката, план-график на дейностите и 

докладите и механизъм за успешното цялостно изпълнение на поръчката, както 

и обосновка на връзката между предложените подходи, инструменти и методи 

за изпълнение на всяка една от дейностите по поръчката и план- графика на 

дейностите; 

 ресурсна обезпеченост (О3) - Участникът следва да докаже достатъчна 

ресурсна обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката. 

 

Техническата оценка се определя по следната формула: 

ТО = О1 + О2 + О3, където показателите O1, О2 и О3 се точкуват съгласно следната 

таблица: 



8 
 

  

Показател/ Подпоказател за оценка на техническото предложение 

(организация и методология) 

Максимален 

брой точки 

O1 Подход, инструменти и методи за изпълнение на дейностите по 

предоставяне на специализираните услуги по оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС на 

Дружествата и на справедливата стойност на 1 акция на ЗАД 

Енергия 

О1 = О1.1 + О1.2 + О1.3 

60 

O1.1 Предложени подход и методология за изпълнение на конкретната 

дейност. 

20 

О1.2 Предложен механизъм за взаимодействие с Възложителя за 

своевременно и качествено изпълнение на конкретната дейност 

20 

О1.3 Направен анализ на спецификата на конкретната дейност 20 

 

О2 Организация на работата О2 = О2.1 + О2.2 + О2.3 + О2.4 30 

О2.1 Представен е работен план-график на екипа на участника, който 

гарантира своевременно изпълнение на предмета на поръчката, 

включващ и подаване на всички доклади по поръчката, като се 

взима предвид времето за мобилизация на екипа. 

8 

О2.2 Предложеният план-график е съпроводен с описателна част, в 

която е описана и обоснована връзката между предложените 

подходи, инструменти и методи за изпълнение на всяка от 

дейностите описани в този показател и план- графика на 

дейностите. 

8 

О2.3 Описано е разпределението на задачите в екипа на Участника и 

изпълняваните от тях ангажименти. 

7 

О2.4 Описан е механизъм на вътре-екипна координация при 

разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа 

на участника при изпълнението на предмета на поръчката. 

7 

 

О3 Ресурсна обезпеченост 10 

 Описани са ресурсите (собствени и наети), които ще използва 

участникът за изпълнение на всяка една от дейностите в 

техническата спецификация, обвързвайки ги с дейностите по 

поръчката, така че да се гарантира своевременното и ефективното 

изпълнение на предмета на поръчката, обвързвайки ги с дейностите 

по поръчката. 

10 

 Описани са ресурсите (собствени и наети), които ще използва 

участникът само на 3 (три) от дейностите в Техническото задание, 

обвързвайки ги с дейностите по поръчката. 

7,5 

 Описани са ресурсите (собствени и наети), които ще използва 

участникът само на 2 (две) от дейностите в Техническото задание, 

обвързвайки ги с дейностите по поръчката. 

5 

 Участникът само е изброил ресурсите (собствени и наети), които 

ще използва, без да ги обвърже с дейностите по поръчката. 

2,5 
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Начин на присъждане на точките за показатели О1 и О2: 

 При пълно (детайлно и качествено разработено) изпълнение на условията по 

даден подпоказател, комисията дава максимален брой точки. 

 При непълно или частично изпълнение на условията по даден подпоказател, 

комисията дава половината от максималния брой точки. 

 При липса на информация по някой от оценяваните подпоказатели или при 

несъответствие на информация между подпоказатели, не се присъждат точки по 

съответния (те) подпоказател (и). 

 

Начин на присъждане на точките за показател О3: 

Комисията присъжда броя точки, съответстващ на степента на обвързаност на ресурсите 

с дейностите по поръчката. 

Максимален брой точки - 100. 

 

3.3.2 До оценка се допускат само офертите, които отговарят на техническите 

изисквания, съдържат всички необходими документи и отговарят на предварително 

обявените от възложителя условия. 

Класирането се извършва в низходящ ред като на първо място се класира участникът с 

най-висока комплексна оценка. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат най-оптимални за Възложителя предложения, в следния 

ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 

3.4 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

3.4.1 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

3.4.1.1 Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с 

приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за изпълнител. 

3.4.1.2 Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

3.4.1.3 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане 

на поръчка. 

3.4.1.4 При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документите по т. 3, букви, „а“ и „в“ от Декларацията 

за липса на обстоятелства (Приложение № 4). 
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3.4.1.5 Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, 

определен за изпълнител, не представи документите, изискуеми съгласно настоящата 

покана. В този случай Възложителят може да сключи договор с класирания на второ място 

участник или да прекрати процедурата. 

 

3.4.2 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИE. 

3.4.2.1 Договорът се сключва при условие, че при подписването му определеният 

изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора.  

3.4.2.2 Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от договора свои 

задължения с гаранция, възлизаща на 3 (три) % от общата стойност по договора.  

3.4.2.3 Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:  

 банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че 
в гаранцията са вписани условията на Възложителя);  

 парична сума, преведена по сметка на Възложителя 

Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение.  

3.4.2.3.1 Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по банковата сметка  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Уникредит Булбанк АД с IBAN BG 96 

UNCR 7630 1003 4665 19, SWIFT UNCRBGSF. 

Представя се заверено копие от платежното нареждане. 

3.4.2.3.2 Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция [във форма, предварително 

[съгласувана с] ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]] / [да съдържа задължение на банката - гарант да 

извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 

задържане на Гаранцията за изпълнение по Договора]; 

2. да бъде със срок на валидност, не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока на изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

 

Възложителят си запазва правото по своя преценка да прекрати процедурата и да не 

подпише договор, без това да води до каквито и да било финансови последствия за него. 

В този случай Възложителят не може да бъде подведен под отговорност за претърпени 

вреди или пропуснати ползи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Техническо задание 

Приложение № 2 - Списък с представените документи, съдържащи се в офертата 

Приложение № 3 - Административни сведения 

Приложение № 4 – Декларация за липса на обстоятелства 

Приложение № 5 – Декларация за конфиденциалност 

Приложение № 6 - Списък на изпълнените ангажименти с идентичен и/или сходен предмет 

Приложение № 7 – Декларация за доказване на финансовите и икономически изисквания‘ 

Приложение №8 - Списък на екипа 

Приложение № 9 - Декларация за разполагаемост на ресурси и ангажименти поети от трети 

лица  

Приложение № 10 - Оферта 

Приложение № 11 – Техническо предложение (Организация и методология)  

Приложение № 12 - Ценово предложение 

Приложение № 13 - Проект на договор 

  



12 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества 

от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) е акционерно дружество със 100 % 

държавно участие. Правата на едноличен собственик на капитала на "Български Енергиен 

Холдинг" ЕАД се упражняват от Министъра на енергетиката. 

 

БЕХ ЕАД (компания-майка) заедно с дъщерните му дружества формират икономическа 

група. Холдинговата структура е представена на графиката по-долу: 
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1. Извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

имоти, машини, съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 

декември 2021г. на БЕХ ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД 

 

В обхвата на настоящата процедура попада оценка на пазарната стойност и преглед за 

обезценка на ИМСТС на следните дружества от Групата: БЕХ ЕАД, „Мини Марица-

изток” ЕАД, „ТЕЦ Марица-изток 2” ЕАД, АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, „Национална 

Електрическа Компания” ЕАД,  „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

 

Съгласно счетоводната политика на БЕХ Група имотите, машините и съоръженията се 

преоценяват на 3 години или на по-кратки срокове, ако има индикации, че тяхната 

балансова стойност съществено се различава от справедливата им стойност. Последната 

преоценка на ИМСТС е извършена към 31 декември 2018 г. Оценката по справедливата 

стойност е извършена в съответствие със счетоводната политика на БЕХ Група, 

изискванията на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и МСФО 13 „Оценяване по 

справедлива стойност”. Преоценката на имоти, машини и съоръжения е извършена на база 

на оценка на техните справедливи стойности от независим лицензиран оценител.  

Във връзка с изготвяне на годишните индивидуални финансови отчети на БЕХ ЕАД и 

дружествата в групата за годината, приключваща на 31.12.2021 г. следва да се извърши 

нова оценка на справедливата стойност в съответствие с изискванията на МСС 16 „Имоти, 

машини и съоръжения” и МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност” и преглед за 

обезценка на ИМСТС съгласно изискванията на МСС 36 „Обезценка на активи“. 

Дружествата от БЕХ Група, които попадат в обхвата на настоящата процедура са: БЕХ 

ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД, „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД („Дружествата“). 

Съгласно единната счетоводна политика на дружествата в БЕХ-група последващата 

оценка на ИМСТС след първоначално признаване се извършва според модела на цена на 

придобиване или модела на преоценката. 

 Според модела на цена на придобиване оценката на даден актив е равна на неговата 

цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка; 

 Според модела на преоценка, активът се отчита по преоценена стойност, която е равна 

на справедливата стойност на актива към датата на преоценката, намалена с 

последващи натрупани амортизации и загуби от обезценка. 

Последващата оценка на ИМСТС след първоначално признаване се прилага по отношение 

на цял клас еднотипни активи, както следва: 

No Клас ИМС Метод за последваща оценка 

1 Земи  

 Амортизируеми Модел на преоценка 

 Неамортизируеми Модел на преоценка 

2 Подобрения върху земи и терени Модел на преоценка 

3 Сгради и конструкции  

 Масивни Модел на преоценка 

 Немасивни Цена на придобиване 

4 Машини, съоръжения и оборудване Модел на преоценка 

5 Компютърни системи Цена на придобиване 

6 Транспортни средства  

 товарни превозни средства Модел на преоценка 

 леки автомобили Цена на придобиване 

 специални превозни средства Модел на преоценка 

7 Обзавеждане и стопански инвентар Цена на придобиване 

8 Резервни части, отчитани като ИМС Модел на преоценка 
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No Клас ИМС Метод за последваща оценка 

9 Други ИМС Цена на придобиване 

Методи на преоценка 

Преоценките се извършват при спазване на следната периодичност на преоценката:  

 когато справедливата стойност на активите търпи само незначителни промени, 

преоценката се прави на всеки три години; 

 когато справедливата стойност на ИМСТС се променя съществено на по-кратки 

интервали от време, преоценката им се извършва на по-кратки интервали от време, 

така че балансовата стойност на актива да не се различава съществено от 

справедливата му стойност. 

Честотата на последващите преоценки на ИМСТС при прилагане на модела на преоценка 

зависи от това дали балансовата стойност съществено се различава от справедливата 

стойност на даден преоценен актив към края на отчетния период.  

В тази връзка, при извършване на годишната инвентаризация в края на отчетния период 

(края на финансовата година) всяко Дружество преглежда ИМСТС за индикации, че 

тяхната балансова стойност значително се различава от справедливата им стойност. 

Като съществено отклонение се приема отклонение на балансовата стойност от 

справедливата стойност на актива към дата на изготвяне на финансовия отчет от над 5%. 

Съществено е отклонението и ако то е под 5%, но разликата между балансовата стойност 

и справедливата стойност като кумулативна величина на ИМСТС е съществена за целите 

на изготвяне на индивидуалния финансов отчет или консолидирания финансов отчет. 

В случай че при ежегодния преглед на ИМС се установи, че в рамките на по-кратък период 

е възникнало съществено отклонение на справедливите стойности от балансовите, 

съответното Дружество информира БЕХ ЕАД за необходимостта от преоценка на по-

кратък период от време. 

Справедливите (възстановимите) стойности на земи и сгради се определят на базата на 

пазарни доказателства чрез оценка, която се извършва от лицензирани оценители. 

Справедливите стойности на останалите активи са: 

 за машини, съоръжения и оборудване с неспециализиран характер - пазарната цена, 

определена чрез оценка; 

 за машини, съоръжения и оборудване със специализиран характер (специфични за 

бранша, за които липсват доказателства за пазарната им стойност, тъй като рядко 

са обект на покупко-продажба) – амортизирана възстановима стойност, определена 

от оценители. 

За целите на изготвяне на консолидираните финансови отчети е задължително оценката 

на справедливата стойност на ИМСТС в БЕХ-група да се прави към една и съща дата за 

всички дружества. 

 

2. Срок за изпълнение на дейностите 

Срокът за предаване на предварителни доклади и резултати по договора е до 15 февруари 

2022 г. 

Срокът за предаване на окончателните доклади и резултати по договора е до 28 февруари 

2022 г. 

 

3. Съдействие от страна на възложителя 

БЕХ ЕАД ще съдейства за осигуряване на необходимите разрешителни и достъп до 

активите на дружествата, както и ще предостави, или ще съдейства за предоставянето, на 

всички необходими материали и информация за изпълнение на задълженията на 

Изпълнителя по договора. 

 

4. Обхват на дейностите 
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 Организиране на работата, запознаване с дейността на всяко дружество, 

предварителен преглед на активите, преглед на документи и информация за 

извършване на оценките и др.; 

 Разграничаване по класове активи (земя, сгради, машини, съоръжения, право на 

строеж, сервитути и др.); 

 Определяне на приложимите подходи за оценяване на активите в съответствие с 

добрите практики и изискванията за извършване на оценка; 

 Избор на метод на оценка, съответстващ на класификацията на активите, въз основа 

на спецификата на активите и състоянието на пазара по отношение на оценяваните 

активи; 

 Определяне на справедливата стойност на ИМСТС; 

 Определяне  на остатъчния полезен живот на всеки разграничим актив; 

 Докладите, предмет на поръчката следва да включват: 

 Оценителски доклад, съдържащ информация за всеки възложен обект и 

респективно оценяваните активи. Описание и обосновка на използваните подходи 

и методи, заключение по групи активи; 

 Оценителски и инвентарни таблици, съдържащи счетоводна информация за 

оценяваните активи, оценителски изчисления и заключение за справедливата 

стойност за всеки разграничим актив, подлежащ на оценка и от извършените 

прегледи за преоценка; 

 Остатъчен полезен живот на всеки разграничим актив; 

 Други. 

 

5. Резултати 

 

 Предварителни доклади за извършената оценка, отразяваща справедливата 

стойност на ИМСТС и за извършен преглед за обезценка на ИМСТС на  БЕХ 

ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД и „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31 декември 2021 г., съдържащи най-

малко: кратко представяне на резултатите, използвани методи за оценяване; оценки и 

подробна обосновка за получената справедлива стойност на всеки разграничим актив; 

остатъчен полезен живот на всеки разграничим актив в съответствие с изискванията 

на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и МСФО 13 „Оценяване по справедлива 

стойност”, в срок до 15 февруари 2022 г.; 

 Окончателни доклади за извършената оценка, отразяваща справедливата 

стойност на ИМСТС и за извършен преглед за обезценка на ИМСТС на  БЕХ 

ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД и „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31 декември 2021 г., съдържащи най-

малко: кратко представяне на резултатите, използвани методи за оценяване; оценки и 

подробна обосновка за получената справедлива стойност на всеки разграничим актив; 

остатъчен полезен живот на всеки разграничим актив в съответствие с изискванията 

на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и МСФО 13 „Оценяване по справедлива 

стойност”, в срок до 28 февруари 2022 г.; 

 

Срок на валидност на изготвените оценки – 6 (шест) месеца. 

 

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и на електронен носител с 

техническа възможност за допълване, преработване и промени, при необходимост. Към 

всеки екземпляр се прилага копие на сертификат за правоспособност на независим 

оценител (съгласно ЗНО) и декларация за изпълнение на изискванията по чл. 21 от ЗНО. 
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Докладите подлежат на одобрение от Възложителя. Възложителят има право да върне 

доклад с писмо за коментари и корекции, като същите следва да бъдат отразени в срок, 

указан от Възложителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Образец  

Списък с представените документи, съдържащи се в офертата, подадена в конкурс 

по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества 

от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

Участник: ……………………………………………………………………………………..., 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…] 

№ Съдържание 

Вид и количество 

на документите 

/оригинал или заверено 

копие и общ брой 

страници/ 

 
Посочват се съдържащите се в офертата документи съобразно 

тяхната поредност. 
 

1.   

2.   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение (по образец) 

(представено в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 

"Предлагана цена", поставен в плика с офертата) 

 

 

 [дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Образец 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, 

съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ 

ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  
 

наименование на участника 

регистр. с решение от ... / на ...  

по ф.дело № .../ ... г.,  

с адрес на управление:  

ЕИК  

Ид № по ДДС  

банкова сметка IBAN  

банков код (BIC)  

обслужваща банка/клон/офис  

и подписана от:  

трите имена и ЕГН 

в качеството му на:  

длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за контакт 

/име, длъжност/ 

 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 

____________________, със седалище и адрес на управление: 

______________________________________________________________, участник в 

конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества 

от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М*, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна. 

3. Представляваното от мен дружество: 

а) не е в производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност, или 

сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон или е преустановило дейността си.; 

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

в) няма парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

                                                             
* Основанията по т. 1 и 2 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 

вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.  

В посочените случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 

или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1 и 2 се отнасят 
и за това физическо лице. 

По отношение на обстоятелства по т. 1 и 2, основанията се прилагат пет години от влизането в сила на 

присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 

включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници. 
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аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с  влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако размерът на 

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата 

на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 

000 лева. 

г) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен. 

 

4. Не съм свързано лице† по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или с член/членовете на Съвета на директорите на 

БЕХ ЕАД. 

 

5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата 

по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

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

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

                                                             
† "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 

степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, 

се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 

безпристрастност и обективност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Образец  

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете името на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК/ Номер на регистрация в съответната държава 

____________________, със седалище и адрес на управление: 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми 

известни при участие в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за 

извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, 

съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и 

дружества от групата на БЕХ ЕАД“, представляващи фирмена и/или търговска тайна на 

дружеството. 

 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД. 

 

 

 

 

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

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Образец 

 

 

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 

Регистрация: [данни за регистрацията] 

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 

друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК/ Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в 

[…], със седалище […] и адрес на управление […], 

 

 

 

 

СПИСЪК 

 

на изпълнените ангажименти с идентичен и/или сходен предмет за участие в 

конкурс с предварителен подбор с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, 

съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД 

и дружества от групата на БЕХ ЕАД“: 

 

 

 

Приложения: Референции. 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

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

                                                                                             (подпис и печат) 

 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

  

№ Възложител Предмет Срок на 

изпълнение 

(от/до) 

Вид на 

оценявани

я обект 

Отчетна стойност на 

оценявания обект 

1      

2      

3      

4      

5      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

         Образец 

 
 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за доказване на финансовите и икономически  изисквания 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК/ Номер на регистрация в съответната 

държава____________________, със седалище и адрес на управление: 

_________________________________________________________, участник в конкурс 

с предварителен подбор за избор на изпълнител за извършване на оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества 

от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  че: 

 

Представляваният от мен участник има кумулативно приходи от минимум 2 (два) 

милиона лева за последните 3 (три) години (2018 — 2020 г.) от извършени услуги с 

идентичен и/или сходен предмет, както следва: 

 

Възложител Предмет Срок Стойност Вид на оценката 

     

 

Посочените суми са лв., без ДДС. 

 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника]  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Образец 

СПИСЪК НА ЕКИПА 

от експерти за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване 

на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, 

съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2018 г. на БЕХ ЕАД 

и дружества от групата на БЕХ ЕАД и оценка на справедливата стойност на 1 брой 

акция на ЗАД „Енергия“ към 1 януари 2018 г. и към 31 декември 2018 г“. 
 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете името на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК/ Номер на регистрация в съответната държава 

____________________, със седалище и адрес на управление: 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

1. За качествено и пълно изпълнение на заложените дейности, предлагаме следните 

експерти: 

№ Име на 

експерт 

Област на 

извършвани оценки 

Опит 

/години/ 

Образователен 

ценз и 

квалификация 

Проекти, сходни с 

предмета на настоящата 

Покана 

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за разполагаемост на ресурси и ангажименти поети от трети лица 

 

Долуподписаният /-ната/                                                                               , 

представляващ                                                   в качеството си 

на                                                                    със 

седалище                                                                           и адрес  

на управление:                                                                         , тел./факс:                         , ЕИК 

____________ и ИН по ЗДДС _______________,  

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Съгласен съм, в качеството си на трето лице,  лицето 

………………………………………………………………… (изписва се наименованието 

на участника) - участник в процедура за възлагане на поръчка за нуждите на „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на 

справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества от 

групата на БЕХ ЕАД“, да се позовава и да използва Нашите ресурси при изпълнение на 

горецитираната поръчка, а именно ……………. (описват се ресурсите, с които 

участникът ще разполага). 

 

 

 

 
 

Дата: ..................................               

Име и фамилия: .............................          

Подпис и печат..................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

         Образец 

ОФЕРТА 

От .................................................................................., с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на 

              (наименование на участника)                                                            

регистрация в съответната държава .......................................,представлявано от 

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

                                               (име/длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 

оферти с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както 

следва: 

Предлаганото от нас предложение за цялостното изпълнение на поръчката е представено 

съобразно изготвения образец към Поканата за участие, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката”. 

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 

представено в отделен запечатан непрозрачен Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор – приложение към поканата 

за участие в процедурата. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора 

изцяло в съответствие с проекта, в установения срок. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти 

са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 

представим документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 

обстоятелствата, посочени в т. 3, букви, „а“ и „в“ от Декларацията за липса на 

обстоятелства. 

До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за възлагане 

на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 

приложения списък. 

 

[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

       [качество на представляващия участника]  



27 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Образец  

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за извършване 

на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, 

съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ 

ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

___________________________________________________________________________

_ 

    /изписва се името на участника/ 

___________________________________________________________________________

_ 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] 

и адрес на управление [...................................................................................................... ..…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в 

качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

 

Представяме Ви нашата концепция за организация на изпълнението на предмета на 

поръчката, в която излагаме подробно и мотивирано подхода и вижданията си за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 

1. Обосновка 

 Всякакви коментари по техническото задание, които биха били от значение за 

успешното изпълнение на дейностите, по-специално, неговите цели и очаквани 

резултати; 

 Мнение относно постигането на договорните цели и очакваните резултати; 

 Опит на кандидата в извършване на оценки на ИМСТС и на акции, сходни с предмета 

на настоящата процедура. 

 

2. Описание на предлагания екип от специалисти и техния цялостен профил, 
съгласно приложен образец „Списък на екипа“. 

 

3. Методология за изпълнение на дейностите 

 Описание на подход, инструменти и методи за изпълнение на всяка от дейностите 

по предоставяне на специализираните услуги по поръчката; 

 Описание на организацията на работата; 

 Описание на ресурсната обезпеченост. 

Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на 

офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договор. 

 

 
…......……………. г.    Подпис и печат: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Образец  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка 

на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения 

и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и 

дружества от групата на БЕХ ЕАД“ 

 

от 

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

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] 

и адрес на управление [...................................................................................................... ..…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] 

в качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

 

 

Предлагаме да изпълним дейностите от предмета на поръчката при обща цена 

………………………………………………………………………. без вкл. ДДС, в т. ч. 

 

1. За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, 

машини, съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) на БЕХ ЕАД и дружества от 

групата на БЕХ ЕАД към 31 декември 2021 г………………………………….. лв., в т. ч.: 

• За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

ИМСТС на БЕХ ЕАД към 31 декември 2021 г. за целите на изготвяне на годишен 

финансов отчет по 

МСФО…………………………………………………………………..лв.; 

• За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

ИМСТС на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД към 31 декември 2021 г. за целите на изготвяне 

на годишен финансов отчет по 

МСФО…………………………………………………….лв.; 

• За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

ИМСТС на „Мини Марица-изток“ ЕАД към 31 декември 2021 г. за целите на изготвяне 

на годишен финансов отчет по МСФО……………………………………..….лв.; 

• За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

ИМСТС на НЕК ЕАД към 31 декември 2021 г. за целите на изготвяне на годишен 

финансов отчет по 

МСФО…………………………………………………………..…..….лв.; 

• За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

ИМСТС на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД към 31 декември 2021 г. за целите на изготвяне на 

годишен финансов отчет по МСФО………………………………………………..…..….лв.; 

• За извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на 

ИМСТС на „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД към 31 декември 2021 г. за целите на изготвяне на 

годишен финансов отчет по МСФО………………………………………………..…..….лв.; 
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Предлаганите от нас единични цени са в лева без ДДС и са с включени всички разходи, 

свързани с качественото изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

Настоящата ценова оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване 

на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на рамков договор. 

 

 

 

Дата:……………………….   Подпис и печат: ………………………... 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

                Проект! 

 

Д О Г О В О Р №…………………… 

 

 

Днес, ………………..2021 г., в гр. София, между: 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ (БЕХ) ЕАД, с ЕИК 831373560, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище”, ул. „Веслец” № 16, 

представлявано от Валентин Николов - Изпълнителен директор, наричан по-долу 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и 

 

……………………………………., ЕИК ………………………., със седалище и адрес на 

управление……………………………………………………………………………, 

представлявано от…………………………………………………………… наричан по-

долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,  

 

и заедно наричани СТРАНИТЕ 

 

на основание проведен конкурс по оферти за избор на изпълнител за извършване на 

оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения 

и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества от 

групата на БЕХ ЕАД, по реда на Политиката за доставка на стоки, изпълнение на услуги 

и строителство в БЕХ ЕАД, се сключи настоящият договор, с който 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

заплащане оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, 

съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и 

дружества от групата на БЕХ ЕАД, в съответствие с Техническото задание ( Приложение 

№ 1) към настоящия договор, Техническото предложение (Приложение №2) към 

настоящия договор и Ценовата оферта (Приложение №3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 

настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните доклади: 

- Предварителни доклади за извършената оценка, отразяваща справедливата 

стойност на ИМСТС и за извършен преглед за обезценка на ИМСТС на БЕХ ЕАД, 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” 

ЕАД и „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31 декември 2021 г., съдържащи най-малко: кратко 

представяне на резултатите, използвани методи за оценяване; оценки и подробна 

обосновка за получената справедлива стойност на всеки разграничим актив; остатъчен 

полезен живот на всеки разграничим актив, в съответствие с изискванията на МСС 16 
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„Имоти, машини и съоръжения” , МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност” и 

МСС 36 „Обезценка на активи”  в срок до 15 февруари 2022 г.; 

- Окончателни доклади за извършената оценка, отразяваща справедливата 

стойност на ИМСТС и за извършен преглед за обезценка на ИМСТС на БЕХ ЕАД, 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” 

ЕАД и „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31 декември 2021 г., съдържащи най-малко: кратко 

представяне на резултатите, използвани методи за оценяване; оценки и подробна 

обосновка за получената справедлива стойност на всеки разграничим актив; остатъчен 

полезен живот на всеки разграничим актив, в съответствие с изискванията на МСС 16 

„Имоти, машини и съоръжения”, МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност и МСС 

36 „Обезценка на активи” в срок до 28 февруари 2022 г.; 

(3) Разработените по Договора доклади стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 

отношение на тях ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 42, ал. 2 от Закона за 

авторското право и сродните му права. 

Чл. 2. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент за 

предоставяне на услугите в обхвата по чл. 1, ал. 1 както и да представи докладите на 

електронен и на хартиен носител в 2 (два) екземпляра. 

Чл.3. Услугите по чл. 1 трябва да бъдат извършвани и подписвани от 

висококвалифицирани специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, притежаващи съответните 

лицензи за оценки, в съответствие с действащата нормативна уредба, клаузите на 

Договора, Техническото задание и Техническото предложение - Приложение №1 и 

Приложение №2, неразделна част от договора, и съгласно инструкциите, получени по 

електронна поща или писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 4. Срокът на Договора е до………….., като същият влиза в сила от датата на 

подписването му от двете страни. 

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 5. Общата цена на услугите по предмета на Договора е в размер на …………………… 

(словом:………………………………………………….) без ДДС, в т.ч.: 

5.1. 3а оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС към 31 

декември 2021 г. на БЕХ ЕАД: …………… лв. 

(словом:……………………………………...); 

5.2. За оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД към 31 декември 2021 г.: …………… лв. 

(словом:………………….); 

5.3.3а оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС на „Мини 

Марица-изток“ ЕАД към 31 декември 2021 г.: …………… лв. (словом: 

………….………...); 



32 
 

5.4. За оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС на НЕК ЕАД 

към 31 декември 2021 г.: …………… лв. (словом: 

………….………………………………...); 

5.5. За оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД към 31 декември 2021 г.: …………… лв. (словом: 

………….……………...); 

5.6. За оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на ИМСТС на „ВЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД към 31 декември 2021г: …………… лв. (словом: 

………….……………...); 

В горепосочените суми не се включва данък върху добавената стойност. 

(2) Цената на услугите по Договора е окончателна, с включени всички разходи, свързани 

с качественото изпълнение на поръчката и не може да надхвърля цената по Приложение 

№3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на предоставените услуги по чл. 1 срещу 

представена оригинална фактура, в срок до 10 (десет) работни дни от подписване от 

страните на Протокол за приемане на окончателните доклади за извършената оценка, 

отразяваща справедливата стойност на ИМСТС и за извършен преглед за обезценка на 

ИМСТС на БЕХ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, НЕК 

ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31 декември 2021 г. 

Чл. 7. Плащанията по Договора се извършват по банков път по посочената по-долу 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка:  

IBAN:  

BIC код: 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.8. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на задълженията по него в размер на 3 % (три процента) от обща стойност 

на договора, съгласно чл. 5, под една от следните форми: 

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на Договора 

по чл. 4 или 

- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: Уникредит Булбанк АД 

IBAN: BG 96 UNCR 7630 1003 4665 19 

BIC: UNCRBGSF 

Чл.9. При точно и пълно изпълнение на задълженията по Договора гаранцията за 

изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 

след изтичане на срока на договора или прекратяване на действието му, след уреждането 

на всички финансови претенции между страните и след писмено поискване от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер. 
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Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер и в 

случаите на неспазване на условията на Договора или неизпълнение на дейностите от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при виновно неизпълнение и/или прекратяване на 

договора. 

Чл. 11. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

Чл. 12. Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания 

по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция 

за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, 

освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването 

й, а в случай, че е под формата на парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за 

изпълнение 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на Договора по чл. 4. Ако в 

банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията 

и този срок изтича преди срока на Договора по чл. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 

10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, 

съгласно чл. 8. 

Чл. 15. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, 

съгласно чл. 14, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане 

за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от 

сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен 

депозит. 

Чл. 16. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение на Договора или не инкасираната част от нея в 

срок до 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на Договора по чл. 4, без да дължи 

лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

 

Чл. 17. Изготвените доклади по чл. 1, ал. 2 се предават в деловодството на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен и на хартиен носител в 2 (два) екземпляра. 

Чл. 18. В срок до 8 (осем) работни дни от предаване на предварителните доклади и в срок 

до 10 (десет) работни дни от предаване на окончателните доклади ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да направи възражение за некачествено или непълно изпълнение и да даде указания 

за отстраняването им. 

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите 

поправими грешки и недостатъци, отнасящи се до обхвата и параметрите на договорния 

предмет, съгласно дадените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания със срок за 

отстраняването им. 
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(2) Ако работата не отговаря изцяло на предмета на договора или съдържа съществени 

недостатъци, които не са отстранени в допълнително дадения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок 

или не могат да бъдат отстранени, се прилага чл. 31. 

Чл. 20. Ако в срока по чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи възражение за некачествено 

или непълно изпълнение, страните подписват Протокол за приемане. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. Съдейства за осигуряване на необходимите разрешителни и достъп до 

активите на дружествата групата на БЕХ ЕАД в процеса на изпълнение на 

Договора. 

2. Предоставя и да съдейства за предоставянето на необходимата информация в 

процеса на изпълнение на Договора, в обем и форма, необходими за 

изпълнението. 

3. Приема извършената в срок и съгласно условията на Договора работа и да 

заплати съответното възнаграждение. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получава информация относно подготовката и хода на изпълнение на 

дейностите по възложените услуги; 

2. Да дава указания и да проверява изпълнението на дейностите по възложените 

услуги, като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. Извършва възложените услуги качествено, в срок и в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и изпълнението на 

съответните дейности по възложените услуги; 

3. Информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на 

възложените услуги по чл. 1, ал. 1, при искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. Предаде резултата от работата си в съответствие с условията на Раздел V от 

Договора. 

5. Пази в тайна получената или узната при или по повод изпълнението на 

Договора информация. 

6. Не използва в работата си за други лица разработените от него в изпълнение 

на Договора доклади, както и информацията предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изготвянето им или от трето лице по поръка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получава необходимата информация и съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и в процеса на изпълнение на 

възложените услуги, съгласно този договор; 

2. Да получава възнагражденията за предоставените услуги, при спазване 

условията и по реда определен в Договора; 

Чл. 25. (1) Всяка от СТРАНИТЕ се задължава да запази поверителността на всяка 

информация, която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена 

във връзка с подготовката или изпълнението на Договора, като всякаква финансова, 

търговска, техническа или друга информация, документи или други материали, свързани 

с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна от каквото и да 
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е естество или в каквато и да е форма, включително, но не ограничено до финансови и 

оперативни резултати, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на 

работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени обстоятелства, правни 

въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 

спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 

софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 

записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща 

се на компютърен диск или средство (наричани по-долу „Поверителна информация“). 

СТРАНИТЕ ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и 

неупълномощеното разпространение или употреба на тази Поверителна информация, 

които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на 

своята собствена Поверителна информация. 

(2) Понятието „Поверителна информация“ изключва информация и документи, 

които: 

1. са били притежание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди да му бъдат предоставени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условие че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е бил уведомен източникът на 

информацията да е ограничен от някакво споразумение за запазване в тайна или друго 

договорно, правно или от друг характер задължение за поверителност на поемащата 

страна; 

2. е или ще бъде общодостъпна не поради нарушение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. е придобита на законно основание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от трето лице, без да 

нарушава задължението си на поемаща страна; 

4. е самостоятелно установена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без употребата или във връзка 

с Поверителната информация; 

5. е впоследствие разкрита на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител, без да е 

наложено задължение за поверителност от третото лице; 

6. трябва да бъде разкрита по силата на закона, съдебно или арбитражно дело или е 

изискана от съответен орган на власт. 

(3) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква 

за целите на изпълнението на Договора, Поверителната информация може да бъде 

разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 26. При забавено изпълнение на договорените услуги или тяхното предаване 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин 

процент) на ден от договорената цена за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет 

процента) от стойността на договореното възнаграждение. 

Чл. 27. При виновно неизпълнение на задълженията по Договора, неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на 

Договора. 
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Чл. 28. За действително претърпени вреди и/или пропуснати ползи в размер по-голям от 

размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение 

в пълен размер по общия гражданскоправен ред. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 30. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора и пълното изпълнение на задълженията по договора 

от двете СТРАНИ; 

2. по взаимно съгласие на СТРАНИТЕ, изразено писмено; 

3. при обективна невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила) за 

период повече от 30 (тридесет) дни; 

4. с едномесечно писмено предизвестие от всяка от СТРАНИТЕ. 

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поради свои виновни действия забави 

изпълнението на Договора с повече от 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната 

дата за изпълнение на възложената работа, както и в случая по чл. 19 (2) от Договора. 

 

IX. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл. 32. (1) Всякакви съобщения (уведомления, искания или съгласия, както и цялата 

официална кореспонденция), между СТРАНИТЕ във връзка с Договора следва да бъдат 

в писмена форма и ще се считат за направени, ако са предадени лично на упълномощен 

представител на страната, към която са адресирани, или ако са изпратени чрез 

препоръчано писмо на адреса на тази страна или по факс или от посочените в договора 

електронни адреси на упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при лично предаване на съобщението срещу подпис от 

страна на надлежно упълномощено лице; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по телефакс или електронна поща; 

(3) Съобщенията (уведомления, искания или съгласия, както и цялата официална 

кореспонденция) ще се считат за валидни, ако са отправени до следните адреси на 

СТРАНИТЕ: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

гр. София 1000, Район „Оборище“, ул. „Веслец“ №16, лице за контакт: ………………….., 

моб……………….; тел: ………………….; факс: ……………………. e-mail: 

……………….. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

………………………………………., лице за контакт: ………………….., 

моб……………….; тел: ………………….; факс: ……………………. e-mail: 

……………….. 

(4) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност 

или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и 

състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава 

да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в 

съответния регистър. 

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 33. (1) Нито една от СТРАНИТЕ няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от Договора. 

(2) Договорът може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от СТРАНИТЕ или техни упълномощени 

представители. 

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза 

или на Договора като цяло. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 35. Възникналите във връзка с изпълнението 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. 

Чл. 36. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от Договора 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 съд по реда на ГПК. 

Чл. 37. СТРАНИТЕ приемат като неразделена част от настоящия договор следните 

приложения: 

• Приложение №1 - Техническото задание; 

• Приложение №2 - Техническото предложение; 

• Приложение №3 - Ценова оферта. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра - по един за всяка от 

СТРАНИТЕ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

…………………………………. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

  

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ 


