
Образец №2 

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

Част 1: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 
орган или възлож11теля 

При процедурите за възлшане 11а обществени поръчки, за които в Официмен вестник иа 

Евро11ейския съюз се 11убликува 11ока11а за участие в състезателна 11роцедура, 

ю1форА1ацията, изисквана съгласио част 1, ще бъде извлечена автоматичио, при условие че 

ЕЕДОП е създадеи и попъл11е11 чрез електронната систе.~tа за ЕЕДОЛ1._Позоваване на 
съответното обявление1, публикувано в Официален вестник на Европейския сьюз: 
ОВЕС S брой[], дата[], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ 2][ О][ 1][ 7]/S [О [7 ][5 ]-[1][4 )[5 ][О ][8 ][3] 

Когато пока11ата за участие в състезателна процедура ие се 11убликува в ОФициалеи 

вестиик па Европейския съюз, възлагащият оргаи Шlи възло:нсителят трябва да включи 

инФор.~ация, която позволява 11роцедурата за възлагане иа обществеиа поръчка да бъде 

11едвvс.•1ислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявлен11е в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

препратка към публикация на национално равнище): [04666-2017-0003) 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част 1, ще бъде извлечена автоАtаmично, при условие 
че ЕЕДОП е създадеи и попълнеи чрез посочената по-горе електрониа система за ЕЕДОП. 

В противен случай тази информация трябва да бъде 11опълнена от икономическия 

оператор:. 

Идентифицираие иа възложитешr Отговор: 

Име: ДП „Български Спортен Тотализатор" 

За коя обществеиа поръчки се отиася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката4 : ЗА 

1 Службите на Комисията ше предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 
възлагашите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и 

други заинтересовани страни 

2 За възлагащите органи: или обявлен11е за предварителна информация, използвано като 
покана за участие в състезателна процедура, или обявлеu11е за поръчка. 

За възлож11тел11те: перашдично 11ндикат11вно обявление, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявлен11е за съществуването на 

квал11ф11кационна система. 
3 Информацията да се копира от раздел/, точка 1.1 от съответното обявление. В случай на 
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 

заинтересовани възложители на обществени поръчки. 
4 Вж. точки /1. /. / и 1/. / .3 от съответното обявление 



ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ А 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Предоставяне на банкови услуги на 

ДП „Български спортен тотализатор", 

по обособени позиции: 

1. „Предоставяне на банкови услуги на 
ДП „Български спортен тотализатор от 

основна банкова институция" 

Референтен номер на досието, определен от [ ] 
възлагащия орган или въ3Ложителя (ако е 

пршюжuмо)5 : 

Останш~ата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

Част П: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: 
Отzовор: 

Име: У ни кредит Булбанк АД 

Идентификационен номер по ДДС, ако е ЕИК 831919536 
приложимо: 

[ ] 
Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

Пощенски адрес: гр. София, р-н Възраждане, пл . Света Неделя 

7, п .к. 1000 

1 5 Вж. точка II. 1.1 от съответ11ото обявле11ие 



Лице или лица за контакт6: Калинка Гергинова Иванова 

Телефон : 02/923 26 32 

Ел . поща: kalinka.ivanova@unicreditgrouR.bg 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е httQ://'v'v'v.unicreditbulbank.bg 

npU.'tOЖU.HO): 

Обща иифор.маt(UЯ: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или []Да 0 Не 
средно предприятие ли е7? 

Само в СЛ!чай че поыъчката е запазена8 : [] Да [] Не 
икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие9, 
ил и ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 
Ако ,,да", какъв е съответният процент [ .. . ] 
работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните [ .... ] 
служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

Ако е приложимо, посочете дали [] Да [] Не [] Не се прилага 
икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

Ако ,,да": 

Моля2 отговоыете на ВЪПJ:!ОСИТе в 

останалите части от този 12аз,gел2 12аз,gел Б и2 
когато е целесъоб12азно2 ыаз,gел в от тази 
част. попълнете част v. когато е 

6 Моля повторете информацията относно mtцата за контакт толкова rrьти, колкото е необходимо. 
7 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква си10 за статистически 
цели. 

Микро11редприятия: .предприятие, в което са заети 110-.малко от 10 лица и чийто годишен оборот 
и/или годи1иен счетоводен баланс не надхвърля 2 Аtлн. евро. 

Малки пред11риятия .пред11рияпше, в което са заети по-.чалко от 50 лица и чийто годишен оборот 
и/или годише11 счетоводе11 бала11с не надхяьрля 10 .+tЛн. евро. 

Средни пред11риятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са 

заети по-малко от 250 шща и чийто год11шен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишн11ят 
им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8 Вж. точка Ш . 1 .5 от обявлението за поръчка 
9 Т.е. основната му цел е социалната и професионал на интеграция на хора с увреждания или в 
неравностойно положение. 



приложимо, 11 при всички случаи 

попълнете 11 подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицuрането е напичен в електронен 

формат, моля, посочете: 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък 1 0 : 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 

Ако „не": 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част IV, раздели А, Б, В или 
Г според случая САМО ако това се изисква 

съгласно съответ11ото обявление Wlи 

доку.меитацията за обществената поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са на 

разположеиие в електроиен формат, .моля, 

посочете: 

Фор.ма на участие: 

Икономическият 

процедурата за 

поръчка заедно 

оператори11? 

оператор участва ли в 

възлагане на обществена 

с други икономически 

а) [ ...... ] 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

доку.нента, 1110чно позоваване на доку,неита): 

[. .. .. .} [. .. ... }[ ... .. .} [. .. .. .} 
в) [ ...... ] 

г) []Да[] Не 

д) 0 Да О Не 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точио позоваваие на документа): 

[. ..... }[ ...... }[ ..... .} [. .... .} 

Отzовор: 

[]Да 0 Не 

Ако „да", .моля, уверете се, че оста11алите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако ,,да": 

а) моля , посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи ... ): 
б) моля, посочете другите икономически 

а): [ ...... ] 

б) : [ ...... 1 

10 

11 
Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 



оператори. които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: в): [ ...... ] 
в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

Обособеии позш(ии Отговор: 

Когато е приложимо, означение на Обособена позиция 1: „Предоставяне на 
обособената/ите позиция/и, за които финансови услуги на ДП „Български 
икономическият оператор желае да направи спортен тотализатор от основна 
оферта: 

кредитна институция (банка)" 

Б: ИнФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложю10, моля, посочете w.1ето/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 

да представляват иконтиuческия оператор за целите на иастоящата процедура за възлагане 

иа обществена поръчка: 

Представителство, ако шш такива: Отговор: 

Пълното име Николай Кирилов Найденов; 

заедно с датата и мястото на раждане, ако е Калинка Гергинова Иванова 

необходимо: 

Длъжност/Действащ в качеството си на: Директор Оrдел „ Публични институции" 

Мениджър „Публични институции" 

Пощенски адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7, п.к. 1000 

- Телефон: (02) 923-2422 

(02) 923-2632 

Ел. поща: Nikolai.Naydenov@UniCreditGrou12.BG 

kalinka.ivanova@unicreditgroug.bg 

Ако е необходимо, моля да предоставите Приложени копия на нотариално заверени 

подробна информация за представителството пълномощни 

(форми, обхват, цел ... ): 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използваие иа чу:исд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли []Да 0Не 

капацитета на други субекти, за да изпълни 



критериите за подбор, посочени в част IV, и 
критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу? 

Ако „да", моля, представете отделио за всеки от съответиите субекти иадлежно попълнен и 

подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва иифор.мацuята, изисквана съгласно раздели А и Б 

от настоящата част и от част /1/. 
Обръща.ме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица wiи органи, които 

не са свързани пряко с предпрuяшието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за коитрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство -
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 

Посочете инфор,нацШlта съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, 
доко.жото тя има отноutеиие към специфичния капацитет, който икоиомическuят оператор 

ще използва. 

Г: Информация за подизпълнител11, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган 

или ВЪЗЛОЖltТеля) 

Възлагане иа подизпълиители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да []Да 0Не Ако да и доколкото е известно, 
възложи на трети страни изпълнението на част моля, приложете списък на предлаганите 

от поръчката? подизпълнител и: 

[ ...... ] 

Ако възлагащият оргш1 11Ли възложителят изричио изисква тази и11Формация в 

допъл11е11ие КЪАI инфор.ttаt(ията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

инФор.1Нацията, изисквана съгласио раздели А и Б от настоящата част и част 1/1 за всяка 
(категория) съответни подизпълиители. 

Част Ш: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014124/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в преспrьпна организm(ия13: 

2. Корупция14: 

12 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част JV, раздел В, точка 3: 
13 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841 /ПВР на Съвета от 24 октомври 
2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11. J 1 .2008 г., стр. 42). 
14 Съгласно определението в член З от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 
длъжностн.и лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите - членки 



4. Терористични преспrьпления или преспrьпления, които са свързаии с 

терористични дей11осп11116: 

5. Изииране на пари или фипансиране па тероризъ.JН17 

6. Детски труд и други фор.ни на трафик иа хора18 

Ос11ова11ия, свързаии с иаказателии ирисъди Отговор: 

съгласно 11аt(ио11ал1ште разпоредби за 

прилаите 1ta осиоваиията, посочеии в 

члеи 57, параграф 1 отДирективата: 

Издадена л и е по отношение на 

икономuческия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен ил и надзорен орган ил и което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, ил и съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата? 

Ако ,,да", моля посочете20: 
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 - 6 се отнася и основанието(ята) за нея ; 

6) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 
в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

[] Да 0 Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електро11е11 формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган wrи служба, 

издаващи докумеита, точио позоваваие на 

докумеп та): 

[. .... . }[ . . ... . }[ .. .. .. }[ ..... .)/9 

а) дата: [ ], буква(и) : [ ], причина(а) : [ ] 

6)( ... ... ] 
в) продължителността на срока на изключване 

[ ...... ] и съответната(ите) точка( и) [ ] 

Ако съответиите дт„ументи са на 

Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково 
решение 2003/568ЛТВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (08 
L 192, 31 .7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно 

определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 

икономическия оператор. 

15 По смисъла на член l от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 
общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. 
относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също 
обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е 

посочено в член 4 от същото рамково решение. 
17 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25. 11.2005 z., cmp. 15). 
18 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011136/ЕС на Европейския парла.41е11т и иа 
Сьвета от 5 април 2011 г. относно предотвратява11ето и борбата с трафика на хора и защитата 
на жертвите от 11ezo и за зtutяна на Ptutкoвo решение 20021629ШВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 
г., стр. 1). 
19 Моля да се повтори толкова пъти , колкото е необходимо. 
20 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



разположение в електроне11 формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орга11 Wlи служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

до кумен та): [. .. ... }[ ... .. .} [. .. ... }[ ... .. .]2' 

В случай на присъда, икономическият []Да[] Не 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване22 

(„реабилитиране по своя инициатива")? 

Ако ,,да", моля опишете предприетите [ ...... ] 
мерки23 : 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С nЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛIЮОСИГУРИТЕЛНИ 

вноски 

Плащане на данъt{U WIU 

COl{UШlflOOCUгypumeлнu вноски: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължен11я, свързани с 

плащането на данъц11 11л11 

соцuалноосигур1пелн11 вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

Ако „не", моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

6) размера на съответната сума; 
в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 
административен акт: 

Решението или актът 

Отговор: 

0 Да[] Не 

Данъци 

а) [ ... .. . ] 
б)[ ... . . . ] 
в 1) [] Да [] Не 

[]Да О Не 

[ ...... ] 

с окончателен и обвързващ -
характер ли е? 

[ ...... ] 

- Моля, посочете датата на 

присъдата или 

21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Сощ1алноосигурителни 

вноски 

а)[ ...... ]б) [ . ..... ] 

вl)[] Да[] Не 

[]Да О Не 

[ .... .. ] 

[ ...... ] 

22 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 
2014/24/ЕС. 
23 Като се има предвид естеството на извършените престъnлеюu~ (еднократни, повтарящи се, 
системни ... ), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 



решението/акта. 

- В случай на присъда -
срокът на изключване, ако е 

определен пряко в в2) [ ... ] в2)[ ... ] 
присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати ил и поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социал ноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

Ако съответ11ите доку.ме11ти по оптошение 

на пдащаието иа даиъци u.1и 

соцuаr111оосигурuтел11и вноски е на 

разположение в елеюпронен формат, .моля, 

посочете: 

г) []Да [] Не 
Ако ,,да", моля , 

опишете подробно : 

[ ...... ] 

г) []Да[] Не 

Ако ,,да", моля, 

опишете подробно: 

[ ...... ] 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, пюч110 позоваване на документа): J.I 

[. ... .. }[ ...... }[ ..... .] [. .. .. .] 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоя1Цата процедура за възлагане на обществена 

поръчка 11Якои от следните ос11ова11ия за из1<Лючва11е може да са формулирани по-точ110 в 

национш111ото право, в обявлението Шlи в д01„ументацията за поръчката. Така например в 

11ацио11ш111ото право .•tоже да е предвидено по11ятието "сериозно професионшто 

нарушение" да обхваща 11Яколко различни форми на поведение. 

Иифор.Маt(UЯ отиосио евентушша Отговор: 

иесъстоятелност, конфликп1 на интереси 

или професиоиалио наруше1ше 

Икономическият оператор нарушил ли е, []Да 0 Не 
доколкото му е известно, задълженията си в 

Ако ,,да", икономическият оператор взел ли е 
областта на еколог11чното, соц11алното или 

трудовото право26? мерки, с които да докаже своята надеждност 

въпреки наличието на основанието за 

изключване („реабилитиране по своя 

инициатива")? 

[]Да О Не 

Ако да", моля опишете предприетите мерки: 

24 

25 
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 

26 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 11оръчка 

в националното 11раво, в обявлението ил11 д01„J1ме11та1(ията за обществената 11орьчката ил11 в 
члеи 18, параграф 2 0111Д11ректива 2014124/ЕС 



Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация , или 

в) споразумение с кредиторите, ил и 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове27, ил и 
д) неговите а"-'ТИВИ се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако ,,да": 

Моля представете подробности : 

Моля , посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства28? 

Ако съответните дт.у.менти са на 

разположение в електронен формат, .моля, 

посочете: 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално наруmение29? 
Ако ,,да", моля, опишете подробно: 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

[ ...... ] 

[] Да [] Не 

[ .. .... ] 

[ .. .... ] 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[. ..... }[ ..... . }[ .... .. }[ ..... .} 

[]Да 0 Не, 

[ ...... ] 

Ако ,,да", икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки : 

[ ...... ] 

[]Да 0Не 

27 Вж. националното законодателство, съответното обявление 1ыи доку.1Нентацията за 
обществената 11оръчка. 
28 Тази информация не трябва да се дава, ако изкточването на икономически оператори в един от 
случаите, изброени в букви а) - е), е задълж11телно съгласно приложимото национално право без 

каквато и да е възможност за дерогация, дори ако И"Кономическият оператор е в състояние да изпълни 

поръчката. 

29 Ако е 11риложшtо, вж. определеиията в 11ацио11алното законодателство, съответното 
обявление 11.ли в доhJl.1Не11таt(ията за обществената поръчка. 



оператори, насочени към нарушаване на [ ... ] 
конкуренцията? 

Ако ,,да", моля, опишете подробно : Ако ,,да", икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? О Да [] Не 

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки: 

[ ...... ] 

Икономическият оператор има ли 
[]Да 0 Не 

информация за конфликт на интереси30, 
свързан с участието му в процедурата за 

[ ... ] възлагане на обществена поръчка? 

Ако ,,да", моля, опишете подробно: 

Икономическият оператор или свързано с 
[]Да 0 Не 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата [ ... ] 
за възлагане на обществена поръчка? 

Ако ,,да", моля , опишете подробно: 

Случвало ли се е в миналото договор за 
[]Да 0 Не 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? [ ... ] 
Ако ,,да", моля , опишете подробно: 

Ако ,,да", икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки: 

[ ...... ] 

Може ли икономическият оператор да 
0 Да[] Не 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя ; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

1 

30 Както е посочено в 11ацио11ал11ото закоиодателство, съотвепшото обявлеиие или в 1 
докумешпацияпш за обществената поръчка. 



влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя , да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични иациоиалии основания за Отговор: 

изключване 

Прилагат ли се специфичните национални [ ... ][]Да 0 Не 
основания за изключване, които са посочени -не участваме в обединение; 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 
- не са налице обстоятелсва съгл.чл.3 ,т.8 от 

Ако доку.меюпацuята, изисквана в 
Закона за икономическите и финансовите 

съответното обявление WlИ в 
отношения с дружества,регистрирани в 

документацията за поръчката са достъпни 
юристдикции с преференциален данъчен 

по електронен път, моля, посочете: 
режим ,контролираните от тях лица и техните 

действителни 

собственици(ЗИФОДРЮПДПКТЛТДС); 

- не е налична свързаност с останалите 
участници в процедурата съгл.чл.1О1 ,ал.11 от 

зоп 

(уеб адрес, орган WlИ служба, издаващи 

документа, точно позоваване на дОJ,умента): 

[. ..... ][ ...... ][ ..... .] [. ..... ]3' 

В случай че се прилага някое []Да О Не 

специфично национално основание за 

изключване, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по [ ... ] 

своя инициатива? 

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки : 

/ 31 Моля да се повтори толкова лът11, колкото е необходимо. 



Част IV: Критерии за подбор 

Относио критериите за подбор (раздела или раздели А-Г от настоящата част) 

ико110.~tическият оператор заявява, че 

а: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Иконо.111ическият оператор следва да попълни тази инфор.мация ~ако възлагащият 

орган ШIU възло;исителят е посочш1 в съответното обявление Шlи в докул1ентацията за 

11оръчката, 11осоче11а в обявлеиието, че ико110.1•1ическият оператор Аtоже да се ограничи до 

п01rьлва11е1110 й в раздел а от част W, без да трябва да я попълва в друг раздел на част W: 

Спазване на всички изисква11и критерии за Отговор: 

подбор 

Той отговаря на изискваните критерии за 0 Да[] Не 
подбор: 

А: Годност 

ИконоАtическият 011ератор следва да предостави инфорАtаt(ия cwto когато критериите за 
подбор са бШlи изисквани от възлагащия орга11 Шlи възложителя в обявлеиието или в 

д01„ументацията за поръчката, посочена в обявлеиието. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния професионален или [„ .] 
търговски регистър в държавата членка, в която е 

установен32 : 
(уеб адрес, оргат1 WIU служба, издаващи 

Ако съотвепшuте документи са иа разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 
доку:иента, точно позоваване на 

документа): [ „. „.}[ ...... }[ ..... .} [„ . .. .] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или [0] Да[] Не 
членство в определена организация, за да може Лиценз за извършване на банкова 

икономическият оператор да изпълни съответната дейност, съгл . Заповед РД 22-
услуга в държавата на установяване? 2249/16. ] 1.2009 

Ако да, моля посочете какво и дали 

Ако съотвептите документи са иа разположеиuе в икономическият оператор го притежава: 

електронен формат, моля, посочете: [ ... ][]Да [] Не 

(уеб адрес, орган Wtu служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 

документа): [. ..... }[ ...... }[ ...... }[.„ .„} 

32 Както е ош1сано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; в-ь:JА1ож110 е по отноше11ие на 
11коно.1ническ11те оператори от 1tякои държави чле11ки да се прилагат други изисква11ия, посоче11и в 

същото прилоJ1се11ие 



Б : ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Иконо.~щческият оператор следва да предостави и11фор.1Jtйl(UЯ cruto когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган uли възлоJ1сителя в обявлепието, или в 

д01,уА1ентацията за поръчката, 11осоче11а в обявлението. 

Икоио.мическо и финансово състояние Отговор: 

1 а) Неговият („общ") годишен оборот за броя година: [ ...... ]оборот:[ ..... . ][ ... ]валуrа 
финансови години, изисквани в съответното година: [ ...... ] оборот:[ ...... ][ ... ]валуrа 
обявление или в документацията за поръчката, година:[ ...... ] оборот:[ . . .... ][ .. . )валуrа 
е както следва: 

11/11л11 (брой години, среден оборот) : 

1 б) Неговият среден годишен оборот за броя [ ... ... ], [ ...... ][ ... ]валуrа 
години, изисквани в съответното обявление 

или в доку111ентац11ята за поръчката, е 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи както следва33() : 
Ако съответните документи са на 

д01-„умента, точно позоваване на документа): 

разположение в електронен формат, моля, 
[. ..... }[ ...... }[ ..... .} [. .... .} 

посочете: 

2а) Неговият („конкретен") годишен оборот в година:[ ...... ] оборот:[ ...... ][ ... ]валуrа 
стопанската област, обхваната от 

година:[ ...... ] оборот:[ ...... ][ ... ]валута 
поръчката и посочена в съответното 

обявление, ил и в документацията за година:[ ... . .. ] оборот:[ ...... ][ ... ]валуrа 
поръчката, за изисквания брой финансови 

години , е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 
(брой години, среден оборот): 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 
[ . . .... ],[ ...... ][ ... ]валуrа 

документацията за поръчката, е както 

следва34: 
Ако съответншпе документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

посочете: 
докумеюпа, точно позоваване на 

документацията):[. ..... }[ ... ... }[ ... ... }[ ..... .} 

3) В случай че липсва информация относно [ ... ... ] 
оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си : 

4) Що се отнася до финансовите (посочване на изискваното съотношение -
съотношения35, посочени в съответното съотношение между х и у36 - и стойностга): 

33 

34 

35 

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 

Само ако е разрешено в съответното обявлет1е или в документацията за обществената поръчка. 

Например съотношеmtето между активите и пасивите. 
36 Например съотношен11ето между аl\"Тивите и пасивите. 



обявление, или в документацията за [ ... ], ( ...... ] 37 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 
(уеб адрес, орган или слу;жба, издаващи 

ка~-.-то следва: 

Ако съответпите доку,1нею11и са па документа, 1110ч1ю позоваване на доку.нента): 

разпо.юженuе в електронен фор.нат, ,110ля, 
{. ... „}[„ .. „}[„. „.}[„. „.} 

посочете: 

5) Застрахователната сума по неговата [ ...... ],[ ...... ][ ... ]валута 
застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност" възлиза на: 

Ако съответната информация е 11а (уеб адрес, орган Wlи служба, издаващи 
разпо.южение в елеюпронен формат, J110:m, документа, точно позоваване на докуме11та): 
посочете: [„ . „.} [„ . „.}[„. „.][.„ „.} 

6) Що се отнася до другите икономически (. „] 
или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

.мо;нсе да е бwю посочена в съответното (уеб адрес, орган Wlи служба, издаващи 
обявление и,1и в документацията за документа, точно позоваване на 
обществената поръчка, е достъпна по документацията): [„ . „.}[„. „.}[„ .. „][„ .. „] 
е.1ектронен път, мо:IЯ, посочете: 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

ИконоАtическият оператор следва да предостави инфорАtация f!Мl!l. когато критериите за 

подбор са бWlи изисквани от възлаzащия орган Wlи възложите.ля в обявлението, Ш1и в 

документацията за поръчката, llосочена в обявлението. 

Технически и llрофесионалии сllособ1юсти Отговор: 

1 а) Само за обществените поръчки за Брой години (този период е определен в 

строителство: обявлението или документацията за 

През референтния период38 икономическият обществената поръчка): [„„„] 
оператор е извършил следните строителни 

Строителни работи : [ „„ „] 
дейности от конкретния вид: 

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от иай-

важните строителни работи са на (уеб адрес, оргаи Wlи служба, издаващи 

разположение в електронен фар.мат, моля, документа, точно позоваване на документа): 

посочете: 
[ „ . . „ }[. „ „.} [ „. „.} [„. „.} 

1 б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за услуги: Брой години (този период е определен в 

37 

38 
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Възлагащите органи могат да 1в11скат налич ието на опит до пет години и да пр11емат опит 
отпреди повече от пет години. 



През референтния период39 икономическият обявлението или документацията за 

оператор е извършил следните основни обществената поръчка) : [ ... . .. ] 
доставкп или е предоставил следн11те 

Описание Суми Дати Получате 
основни услуги от посочения в11д : При 

ли 
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти40: 

2) Той може да използва следните технически [ .... . . ] 
лица или органи41 , особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство [ ... ... ] 
икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството : 

3) Той използва следните технически [„„„) 
съоръжения и мерюt за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в [„ .... ) 
състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка : 

5) За коАmлексии стоки шtи услуг111L1и, 110 
изключе11ие, за стоки wtu услуги, които са 
със специшто пред11аз11аче11ие: 

Икономическият оператор ще позволи ли []Да[] Не 

извършването на проверки42 на неговия 
производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване 11 11зследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

6) Следната образователна и профес11онална 
квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, а) [„ .... ] 
ulwtи (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

39 Възлагащите органи могат да 11з11скат наm1чието на опит до три години и да пр11емат опит 

отпреди повече от три години. 

40 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброеm~ и сmtсъкът следва да включва 
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги . 
41 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част П, раздел В, следва да се 

попълнят отделни ЕЕДОП. 
41 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име 

от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 



б) неговия ръководен състав: б)[ ...... ] 

7) При изnълнение на nоръчката [ ...... ] 
икономическият оnератор ще може да 

nриложи следните 1\1ерки за управлен11е на 

околната среда : 

8) Средната год11шна численост на състава Година, средна годишна численост на състава: 

на икономическия оnератор и броят на [ ... ... ],[ ...... ], 
ръководния nерсонал nрез nоследните три [ ...... ],[ .... .. ], 
години са, както следва: 

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

Година, брой на ръководните кадри: 

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

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

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

9) Следните инструменти, съоръжения или [ .... .. ] 
техн11ческо оборудване ще бъдат на негово 

разnоложение за изnълнение на договора: 

1 О) Икономическият оператор възнамерява [ ... ... ] 
евентуално да възложи на подизпълнител43 

изnълнението на следната част (процентно 

11зражение) от nоръчката: 

11) За обществеии nОJТЬЧКи за доставки: 
Икономическият оператор ще достави [ . . . ][]Да[] Не 
изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор []Да[] Не 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните докуметпи са на 
(уеб адрес, орган Wlи служба, издаващи 

разполо:жение в електронен формат, моля, 
документа, точно позоваване на докуметпа) : 

посочете: 

[. .. .. .} [. .. .. .} [. .. ... }[ ... .. .} 

12) За обществеии nОJТЬЧКи за доставки: 

Икономическият оnератор може ли да []Да О Не 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции 1ш11 агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

43 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора !! ще 
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 

подизпълнителите, вж. част 11, раздел В по-горе. 



посочени в обявлението ил и в документацията 

за поръчката? [ ... ] 
Ако „не", моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени : 

Ако съответните д01,умеюпи са 11а 

разположение в е,1ектронен формат, мо.m, 

посочете: 

(уеб адрес, орган u_7и служба, издаващи 

докумеита, точно позоваване на документа): 

[. .... .} [. ..... }[ ..... . }[ .. ... .} 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Иконо.мическият оператор следва да предостави инфор.мация f!!::Ш!. когато стандартите 

за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били 

изискани от възлагащия орга11 или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочеиа в обявлението. 

Стандарти за осигуряване 11а качеството и Отzовор: 

стандарти за екологично управление 

Икономическият оператор ще може ли да 0 Да[] Не 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи , че 

икономическият оператор отговаря на [ ...... ] [ ...... ] 
стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не", моля , обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

Ако съответ11ите д01„уме111пи са иа докуме11та, точно позоваваие на документа): 

разпо,южение в електронен формат, моля, [. .. .. . }[ ... .. . }[ .. . ... }[ ... .. .} 

посочете: 

Икономическият оператор ще може ли да 0 Да[] Не 
представи сертиф11кати , изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

еколог11чно управление? [ ...... ] [ ...... ] 
Ако „не", моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени : 

Ако съответиите документи са на 

разположение в електронен формат, .моля, 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

посочете: 

документа, точно позоваване на документа): 

[. ..... }[ ...... }[ ..... . }[ ..... .} 



Част V: Намаляване на броя на квалифuцираннте кандидати 

Иконо.мическият оператор следва да предостави иифорАtация ca.•to когато възлагащият 
орган шrи възлоJкителят е посочил обективните и недискршtинационни критерии или 

правшrа, които трябва да бъдат пршrожеии с цел ограничаване броя на каидидатите, 

които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

ииформация, която Аtоже да бъде съпроводеиа от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 

да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за инова1(11и: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намалява11е 1ш броя Отговор: 

Той юпълнява целите и [„„ .. ] 
недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по [ ... ] []Да [] Не45 

следния начин: 

В случай, че се изискват някои сертификати 

или други форми на документални (уеб адрес, орган шzи служба, издаващи 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, документа, точно позоваване на 

дали икономическият оператор разполага с документацията): [. ..... }[ ..... .} [. .... .} [. ..... / 6 

изискваните документи : 

Ако някои от тези сертификати шzи форми 

на д01,ументшти доказателства са на 

разположение в елеюпронен формат44, .моля, 
посочете за всички от тях: 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II - V по-горе, е вярна и 

точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне 1ю неверни 

данни. 

Додуподписаният офицuШ1но декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документШlни доказателства, освен в 

случаите, когато: 

44 

45 

46 

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Моля да се повтори толкова иьти, колкото е необходимо. 



а) възлагащия.т орган и.ш възложителят .може да получи придружаващите документи чрез 

пряк достъп до съответната национшша база данни във всяка държава членка, която е 
.г 

достъпна безплатно ; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно-18, възлагащият орган WIИ възложителят вече 
притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официШ1но съгласие [посочете възлагащия орган WIИ възложителя 

съгласно част!, раздел А} да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен 

европейски дт,умент за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане 

на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в ОфициШlен вестник 

на Европейския съюз, референтен номер)]. 

дата, място и, когато се изисква ю& е необходимо, подпис(и): u r.J<!~ L.at1- t С.:> N 

::::::Р::ет ~~ 
' 

Алберто Девото 

Хайнц Майдлингер 

Димитър Георгиев Желев 

Герхард Дешкан 

Чила Ихас 

Силвано Силвестри 

Управителен съвет 

Левон Карекин Хампарцумян 

Енрико Минити 

Емилия Стефанова Палибачийска 

Цветанка Георгиева Минчева 

Любослава Урам 

Антоанета Куртяну 

Теодора Александрова Петкова 

47 При условие, че икономическият оператор е предоставил необхо ата информация (уеб адрес, 
орган t1Ли служба, издаващи документа, точно позоваване на документ цията), която позволява на 

възлагащия орган или на възло:ж:ителя да го направи. Когато се изи ва, това трябва да бъде 
съпроводено от съответното съгласие за достъп. 
48 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 9, параграф 5, втора алинея 
от Директива 2014/24/ЕС 


