
Образец № 1 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ  И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 

ОФЕРТАТА  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Техническа помощ и поддръжка на хардуера 

и базов софтуер в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по 

геодезия, картография и кадастър 

/попълва се от участника/ 

 

      № Съдържание Опис на 

документите 

(вид, брой, 

оригинал или 

копие, представен 

от......) 

 

       І. 

 

Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор” 

 

1.   

2.   

......   

......   

 

ІІ. 

 

Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката” 

 

1.   

2.   

 

ІІІ. 

 

Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана 

цена” 

 

 

1.   

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника  __________________________ 

Име и фамилия на представителя на 

участника        

__________________________ 

Длъжност __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

                                                                                    ……………………....................2016 г. 

 

 

 



Образец № 2 

ДО 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

 [точно наименование на кандидата/партньора в обединението - кандидат], 

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

[…], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],  

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […], 

банкови сметки ........................... 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 

 С настоящото Ви представяме [участника/партньора в обединението -

участникът] [точно наименование на участника/партньора в обединението - участник], 

който/което участва в горепосочената открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, чрез следната информация: 

1. Представляваното от мен дружество е с Единен идентификационен код по чл. 23 от 

Закона за търговския регистър […], / [друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която съм установен; 

втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице]; 

2. За кореспонденция при провеждане на процедурата можете да използвате за връзка с 

дружеството следния адрес: […]; включително електронен адрес […]; тел. […]; факс 

[…]; 

3. За удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 9 от Закона за 

обществените поръчки, прилагам декларация, изготвена по образец, която е неразделна 

част от настоящото представяне. 

4. Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията по процедурата и сме 

съгласни с тях. 

 

Дата: [дата на подписване] _____________________ [подпис, печат] 

 [име и фамилия] 

[качество на представляващия участника/ 

партньора в обединението - участник] 

 

 



 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 
 

 

Подписаният/ата…………………………………………………..………………………… 

(трите имена) 

………………………………………………………………………………………............. 

(данните от документа за самоличност) 

в качеството си на ………………………………..……………..…………………………. 

(длъжност) 

на участник: ………………………………………………………………………………… 

(наименование и данни на участника) 

Във връзка с участието на 

___________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/ реабилитиран/а съм за: 

/ненужното се зачертава/ 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система 

(включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);  

б) подкуп по чл. 301-307 от НК;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;  

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

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК,  

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или се 

намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови 

актове; 

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към 

общината по седалище по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган 



и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
1
 или 

парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване 

или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

5. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност 

или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон, или не е преустановил дейността си.  

6. Представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява професия 

или дейност, свързана с предмета на поръчката, съгласно държавата, в която е 

извършено нарушението. 

7. Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда /освен, ако е 

реабилитиран/ за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на 

работниците. 

8. Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки. 

9. Не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

10. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

                        

  Информация за посочените от мен обстоятелства се съдържа в: 

……………………………………………………….. (изписват се публичните регистри) или 

може да Ви бъде предоставено служебно от: ……………………………………………... 

(изписва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, е длъжен да представи информация за тези 

обстоятелства). 

Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на 

някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето 

им безплатно на възложителя. 

 При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

 

При подписването на договора за обществена поръчка ще представя документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.       

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

неверни данни. 

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

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

                                                           
 



                                                                                                                          (подпис и печат)  

 

* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника. 

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 и ал. 8 от ЗОП, а при участник 

обединение от всеки от членовете на обединението. 

* Чуждестранните лица с тази декларация удостоверяват, че за тях не са налице съответните 

обстоятелства, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК  

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП, КАКТО И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ПО 

ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ЗОП 

 

Подписаният: …………………………………………………………………...................... 

(трите имена) 

в качеството на ………………………………………………………………... 

(длъжност) 

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

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

……………………………………………………………………………..…….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Представляваният от мен Участник ………………………………………/изписва се името/ 

наименованието на участника/ не е свързано лице* или свързано  предприятие* с друг 

участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка, както и че не е 

налице обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.                 

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени  в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

 

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

 .....................  ……………………………………………….. 

                                                                                          (подпис, печат) 

 
Съгласно § 1, т. 23а и т. 24  от ДР към ЗОП: 

23а. "Свързани лица" са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 

дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което 
упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

24. "Свързано предприятие" е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или 

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприяти 

 



Образец № 5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за участието или неучастието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/-

ната/....................................................................................................................,  

 

в качеството на ........................................................ …………………………………………….. 

 (посочете длъжността) 

на 

.......................................................................................................................................................–  

        (посочете фирмата на участника)  

 

участник в обществена поръчка с предмет 

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

при условията, обявени в тази документация и приети от нас,  

  

Д Е К Л А Р И Р А М:  

 

Участникът 

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

(посочете фирмата на участника) 

когото представлявам: 

 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще 

използва подизпълнители; 

2. Подизпълнител/и ще 

бъде/бъдат:........................................................................................., 

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите) 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

3. Видът на работите, които ще се предложат и извършват подизпълнителят са 

следните: 

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

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

………… 

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде 

.........% от общата стойност на поръчката. 

  

 

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

неверни данни. 

 

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

 



Образец № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: ………………………………………………………………............................ 

(три имена) 

в качеството на ………………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на …………………………………………..………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

………………………. ……………………………………………………………………............. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен дружество: 

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

(посочете юридическото лице, което представлявате) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

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

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

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

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител) 

 3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, 

че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 

представим самостоятелна оферта. 

 4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните 

документи: 

……………………………………………………………………………………………… 

4.1.Доказателства за техническите възможности, съобразно вида и дела на нашето 

участие: ………………………………………………………… 

4.2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата 

документация за участие: ………………………………………………………………… 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

 

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

                                                                                                                /подпис и печат/ 



Образец № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка 

 

Долуподписаният /та/ […] 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който 

лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.] на [наименование 

на участника] с БУЛСТАТ/ЕИК […], участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. сме съгласни с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без 

възражения; 

2. в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от 

името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

[дата]         Декларатор: [подпис] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 8 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:.........................: за 

обособена позиция № ……………..(изписва се № и наименование  на обособената позиция) 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. /Невярното се зачертава/ 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. /Невярното се зачертава/ 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при 

наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на 

участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка. 



В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки. 

 

 

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

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

                                                                                                                         (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 8.1 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител 

 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................  

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...............................: за 

обособена позиция № ……………..(изписва се № и наименование  на обособената позиция) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: 

……………………………………………….. . 

2. Представляваното от мен дружество попада/не попада в изключението на чл. 4, т.  

….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

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

Забележка: Невярното се зачертава. 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки. 

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици са:  

 

 



1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в 

списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността 

на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско 

местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се 

търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава 

– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

 

 

 

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

                                                                                                                         (подпис и печат) 
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Образец № 9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

Долуподписаният/ата:................................................................................................................. 

    /име, презиме, фамилия/ 

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на............................................... 

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с 

чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ 

следните физически лица: 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



Образец № 9.1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП 

 

 

 

Долуподписаният/ата: ......................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

 

 

 

 

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

БУЛСТАТ ........................................................................................................................., 

данъчен № ........................................................................................................................, 

 

Декларирам, че паричните средства — предмет на посочената тук операция 

(сделка), в размер ..................................................................................................................... 

имат следния произход: ........................................................................................................... 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 

за деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

 

Дата на деклариране: 

 

 

 

Декларатор: 

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

  (подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Подписаният……………………………………………….....….…………...................... 
                                                                                 /име, презиме, фамилия / 

 

в качеството на представляващ 

…………………………………………………………………………………………….. 
/наименование, седалище и адрес на участника- юридическо лице/ 

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

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

В предлаганата оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд. 

 

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

 

 

 

Дата: .............................   Декларатор: ………………...... 
                                                                /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 11 

 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

 

.................………………………………………...............………………………………......... 

/наименование на участника/ 

 

Седалище и адрес на управление: ……………………………………………………… 

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….. 

телефон No: ………………………………     факс No:………………………................ 

e-mail :…………………………………………………………………………………………. 

ЕИК ……………………………,   

Обслужваща банка: ………………............…………………………………………................ 

IBAN ................................................., BIC:…………………………………………………..  

Лице за контакти ……………………………………………………..........……................. 

/трите имена/ 

Длъжност:……………………… телефон / факс: ………………………............………… 

Участникът се представлява от: …………………………………………………………… 

 

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

           1. Заявявам, че представляваното от мен дружество/участник желае да участва, при 

обявените условия, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

2. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок 

от ......... (словом) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 



3. Прилагаме разработено техническо предложение ................................ /участниците 

представят техническо предложение, съгласно техническата спецификация и 

документацията към публичната покана/.  

 

Декларираме, че съм запознат с критерия за оценка на офертите от документацията за 

участие – „икономически най-изгодна оферта”.  

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е, че сме запознати с изискванията на документацията за участие и 

приемаме обявените условия, както и че при възлагане на изпълнението на дейността по 

договора, се задължавам/е да спазвам/е действащите в Европейския съюз и Република 

България норми, стандарти, споразумения, конвенции, директиви и др. изисквания, 

регламентиращи дейността. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

Подробно описание на изпълнението на обществена поръчка с предмет: 

„………………………………………………………………………………“  

 

1. Концепция за начина на изпълнение на поръчката и предложение за организация на 

работа по изпълнение на договора с оглед изпълнение на изискванията по 

Техническата спецификация; 

a. ………………………………………………………………………………………

……… 

 

2. Методика за предоставяне на техническата поддръжка и описание на процесите, 

приложими при изпълнението на техническата поддръжка. 

a. ………………………………………………………………………………………

……… 

 

3. Методика за оказване на техническа помощ и системно администриране. 

a. ………………………………………………………………………………………

……… 

 

4. Процедура за приемане на заявки и действия за изпълнението им. 

a. ………………………………………………………………………………………

……… 

 

5. План за управление на риска и анализ на риска за проекта. 

 

6. Други ........................................................................... /по преценка на участника/ 

 

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



 

 

Образец № 12 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

Подписаният……………………………………………….....….…………...................... 
                                                                                 /име, презиме, фамилия / 

 

в качеството на представляващ 

…………………………………………………………………………………………….. 
/наименование, седалище и адрес на участника- юридическо лице/ 

- участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Информацията, съдържаща се в ………………………. /посочват се конкретна част/части 

от техническото предложение/ считаме за конфиденциална, тъй като съдържа 

технически и/или търговски тайни /вярното се подчертава/. 

2. Заявяваме, че посочената от нас информация не следва да бъда разкривана от 

Възложителя. 

 

 

 

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

                                                                                                     (подпис, печат)  

 

*декларацията е по чл. 33, ал. 4 от ЗОП и не е задължителна част от офертата. 

Представя се по преценка на участника. 

 

 

 

 



 

Образец № 13 

Наименование на 

участника: 

 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

(търговското дружество или обединения или друга правна 

форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

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

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

 

  ДО 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  

ГР. СОФИЯ 1618  КВ. "ПАВЛОВО", УЛ. "МУСАЛА" 1 

ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА 

…………………………………………………………………….. 

                                                   ( наименование на поръчката) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След като се запознах с документацията за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет, описан по-горе, предлагам да сключим 

договор за изпълнение при следната цена:  

1. Цена за изпълнение на услугите (обща стойност) - ……………… (словом) 

лв. без ДДС и ……………… (словом) лв. с включен ДДС за период от 24 

месеца, при месечна цена за изпълнение ............................................. (словом) 

лв. без ДДС и ……………… (словом) лв. с включен ДДС. 

 

Оферираната от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на 

обществената поръчка. 



      2. Начин на плащане – съгласно проекта на договор. 

     3. Гаранция за изпълнение - в случай, че бъдем избрани за изпълнител на 

обществената поръчка, ние сме съгласни да внесем депозит на парична сума по сметка на 

Възложителя или да представим банкова гаранция за изпълнение на задълженията по 

договора в размер на 5% (пет процента) от цената (обща стойност) по т. 1 без ДДС. 

Валидността на нашето предложение е ........................... дни от датата, определена 

като краен срок за подаване на офертите и може да бъде прието по всяко време преди 

изтичане на този срок. 

До подготвянето на договор това предложение, заедно с писменото приемане от 

Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение 

между двете страни. 

 

 

   .г.   ДЕКЛАРАТОР: _________________________ 

[дата на подписване]           [подпис и печат]  

      [име и фамилия]_______________________ 

           

       [Длъжност]___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец № 14 

 

Списък -декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

Предмет на обществената поръчка: ………………………………………………………..  

 

Подписаният: ……………………………………………………………................................. 

(три имена) 

в качеството на ……………………………………………………………………………….. 

(длъжност) 

на………………………………………………………………………………………………..  

/наименование на участника/ 

Заявяваме, че през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на 

настоящата поръчка: 

№ Предмет на изпълнената 

услуга и кратко описание 

Стойност/цена 

в лева без 

ДДС/количество 

и обем на 

изпълнената 

услуга 

Крайна дата 

на изпълнение 

на услугата 

Получател на 

услугата 

     

     

     

Прилагаме следните документи: 

…………………………………………….. 

………………………………………………… 

 

Дата: _________ г.   Име, длъжност, подпис и печат: _______________ 

 

 



 

Образец № 15 

 

 

СПИСЪК 

на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на  

обществената поръчка 

 

Подписаният/ата ....................................................................................................................... 

(трите имена) 

 

 

в качеството си на ..................................................................................................................... 

(длъжност) 

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

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „……………………“ за обособена позиция № ……, 

заявяваме: 

1. Служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в 

съответствие с изискванията на възложителя, са: 

Служител/ 

експерт 

(трите имена) 

Образование  

(степен, специалност, 

година на 

дипломиране, № на 

диплома, учебно 

заведение) 

Професионална 

квалификация  

направление, година 

на придобиване, № на 

издадения документ, 

издател, придобита 

правоспособност и 

др. под. 

Професионален опит в 

областта на 

…………………….  

(месторабота, период, 

длъжност, основни 

функции) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде 

възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти. 

 

 

 

 

Дата: .............................   Декларатор: ………………...... 
                                                                /подпис и печат/ 

 

 



 

Образец № 16 

 

До  

Изпълнителния директор  

на Агенция по геодезия,  

картография и кадастър 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на 

представителите на банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес 

на участника], наричан за краткост по-долу Участник
2
, ще участва в обявената с решение 

[номер, дата] на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър обществена поръчка с предмет:  [цитира се предмета]. 

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Участникът е длъжен да представи с 

офертата си гаранция за участие в процедурата в размер на ………… (…………) лв. под 

формата на паричен депозит или банкова гаранция. Участникът е избрал гаранцията за 

участие да бъде под формата на банкова гаранция. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето 

поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова 

сметка сумата в размер на ………… (…………) лв., в срок до 3 (три) работни дни след 

получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че 

Участникът е извършил някое от следните действия: 

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 

- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора 

за обществена поръчка.  

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване .......(дата, месец и 

година). 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в (час, ден, година)
3
, до която дата 

какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията 

автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 

върнат обратно или не. 

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, 

същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, 

                                                           
1
 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

 



потвърждаваща верността на положените подписи. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на Агенция по геодезия, картография и кадастър или на неин 

законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна. 

 

С уважение, 

[БАНКА] 

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 

[подписи и печат на банката] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец № 17 

 

До 

Изпълнителния директор  

на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на 

представителите на банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес 

на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с 

Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е 

обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет:  

[цитира се предмета]. 

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 

възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на 

Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро 

изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на ….......... (……….) лв., 

представляващи 5 (пет) на сто от общата цена по договора без ДДС, за изпълнение на 

договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 

договорените условия. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето 

поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова 

сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от ….......... 

(……….) лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено 

поискване, съдържащо Вашата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от 

договорните си задължения, изпратено ни чрез Вашата обслужваща банка, потвърждаваща 

верността на положените подписи на искането. 

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване .......(дата, месец и 

година). 



 

 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече 30 (тридесет) календарни дни след 

изтичане на срока за отстраняване на дефекти. След тази дата гаранцията автоматично 

става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, 

същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, 

потвърждаваща верността на положените подписи. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на Агенция по геодезия, картография и кадастър или на неин 

законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна. 

 

С уважение, 

[БАНКА] 

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 

[подписи и печат на банката] 

 

 

  



Образец № 18 

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р 

№ ……………/………… г. 

 

Днес,............................. г.,  между: 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, представлявана 

...................................., със седалище: гр. София 1618, ул. “Мусала” № 1, ЕИК 130362903,  

наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

................................. със седалище и адрес на управление: .........................., 

ЕИК................, 

определен за изпълнител с Решение № .................на Изпълнителния директор на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и определяне 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ................................. наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

на основание Решение № ....................................и чл. 41, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, срещу 

възнаграждение, да извърши за периода на действие на договора Техническа помощ по 

съществуващия хардуер и базов софтуер .................... 

(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се извършва в съответствие с: 

1. представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документация за участие в процедурата, 

включително оферта (техническа и ценова) рег. № ..............- Приложение № 1, неразделна 

част от договора; 

2. документацията за участие и техническото задание/спецификация – Приложение 

№ 2 към настоящия договор, неразделна част от същия. 



(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и гарантира, че в процеса на изпълнение на поръчката 

няма да нарушава авторски или сродни на авторското право права на трети лица.   

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2 (1) За изпълнение на дейностите по чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

възнаграждение /крайна цена/ в общ размер на .................. лева без ДДС, представляващи 

......................................лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от договора, както следва:  

1. По искане на Изпълнителя, отправено през периода на действие на договора, 

Възложителят може да извърши авансово плащане за сума в общ размер на не повече от 

20% от стойността на неизпълнената част от договора. Възложителят уведомява 

Изпълнителя за възможнжстта да предостави авансово плащане и същото се изплаща в 

срок до двадесет работни дни, считано от представените фактура и обезпечение в размер 

на авансово дължимата сума, в полза на АГКК.  

2. Периодични ежемесечни плащания в размер на разликата между ценовата оферта 

и авансовото плащане: остатъка до 100% (сто процента) от стойността на договора, по 

отчетени и приети дейности, съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Периодичните 

плащания се извършват след изразходване на сумата по авансовото плащане. (клаузата е 

приложима в случай, че е поискано авансово плащане, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

договора). 

3. Периодични ежемесечни плащания в размер на ............................... лева без ДДС, 

по отчетени и приети дейности, съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (клаузата е 

приложима в случай, че не е поискано авансово плащане, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

договора). 

4. Сумите по ежемесечните периодични плащания са дължими, на база отчетените и 

приети с протокол дейности, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Доставките на части и елементи за техническата поддръжка се заплащат отделно 

след одобряване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) Приемливи за Възложителя форми на обезпечение по ал. 1, т. 1 са: безусловна и 

неотменима банкова гаранция, или сума по депозитната на АГКК банкова сметка. 



Обезпечението по авансовото плащане се възстановява в срок до двадесет работни дни 

след изразходване сумата по авансовото плащане.  

(3) Възложителят извършва плащане, след представяне и на доказателства за 

спазване изискванията на чл. 45б от ЗОП /в случай, че е приложимо/. 

(4) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.  

(5) Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

в срок до двадесет работни дни, след одобряване на отчетите, съответно от приемане на 

дейностите с двустранен протокол и получаване на фактура: 

 

Банка: .......................................... 

Адрес: .................................................  

BIC: .................................................. 

IBAN: .............................................. 

Титуляр: ................................................... 

 

(6) За всяка от изплащаните по договора суми ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, 

съгласно изискванията на българското законодателство, като се посочва договора, периода 

и изпълнението на дейностите, за които се извършва разплащането.  

 

ІІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ 

 

Чл. 3 Изпълнението на дейностите по настоящия договор е ....................месеца, от 

влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените от него лица в 



изпълнение на това му право са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на 

неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и не 

излизат извън рамките на договореното. 

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от договореното, с грижата на добрия търговец (дължимата професионална 

грижа). 

3. Да одобри или да не одобри замяна на експерт, когато това се налага. 

4. Да променя обхвата на дейностите по настоящия договор без да се надвишава 

определената обща стойност на договора по ал. 1, в случаи на настъпили промени в 

нормативната уредба, регулираща дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 2 от 

настоящия договор. 

2. Да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, информация и данни, пряко или 

косвено свързани и необходими за изпълнение предмета на настоящия договор. 

4.Да приеме изпълнението, в случай, че отговаря на договорените вид, срокове, 

качество и количество. 

5. Да освободи представената гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

договора, съгласно клаузите на договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да изпълни възложената му работа добросъвестно, с грижата на добрия търговец 

(дължимата професионална грижа), в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, документацията за участие, офертата и условията на този 

договор. 

2. Да осигури ресурси и достатъчно на брой експерти с необходимата квалификация 

за качествено изпълнение на договора, съгласно техническото предложение за 

изпълнение на поръчката. 



3. Да организира и съгласува работата на експертите. 

4. Да не заменя експерт от екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка 

без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. Да приема и разглежда всички писмени възражения и рекламации на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците и нередовностите, допуснати при 

изпълнение на поръчката, и да ги отстранява за своя сметка. 

6. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за 

извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с 

изискванията на законодателството и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. Да запази поверителността на всички предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, 

информация или други материали, включително отговаря за опазване 

поверителността на информацията от наетите от него експерти. 

8. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта 

от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9. да ползва предоставената от АГКК информация само за целите на изпълнение на 

договора. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЛЯТ носи договорна, 

деликтна, административнонаказателна и наказателна отговорност.  

10. да предприеме всички необходими административни, технически и договорни 

мерки за защита на материалите и данните, предоставени за изпълнение на 

договора, както и създадени в изпълнение на този договор, от неправомерното им 

използване. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЛЯТ носи 

договорна, деликтна, административнонаказателна и наказателна отговорност. 

11. Всички копия на получените за обработване данни се  унищожават от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на изпълнените дейностите и услугите. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва декларация, че не притежава никакви копие/оригинал 

от тази информацията. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЛЯТ 

носи договорна, деликтна, административнонаказателна и наказателна отговорност. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението.  

13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 



 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на 

настоящия договор. 

2. Да изиска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими 

документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за 

изпълнение предмета на настоящия договор . 

 

VI. ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТАТА  

 

Чл. 6 (1) Дейностите от Техническото задание се възлагат от упълномощени по 

настоящия договор представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като възлагането се извършва в 

подходящ предварителен срок, достатъчен за своевременното и цялостно организиране и 

изпълнение на дейностите. 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

3. За ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/И: (в случай, че еприложимо) 

 

VІІ. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

 

Чл.7 (1) За всяка от изпълнените по проекта се съставя отчет. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отчита дейността си пред ръководител на проекта и координатор, определени за АГКК. 

Отчитането на извършената работа се извършва посредством ежемесечни отчети 

(електронен носител и на хартия) за извършените, съгласно Техническото задание, 

дейности. Отчетите се заверяват от началниците на СГКК, а за град София пред 

координатора на проекта за АГКК. Отчетите съдържат описание на извършените в течение 

на предишния месец дейности, включително: продължителност на присъствието в 

административните звена на АГКК; датите на изпълнение на всички дейности, предмет на 

настоящия договор; типовете на повдигнатите въпроси, срещнатите проблеми и 

предоставените консултации; резюме на предложеното или изпълнено решение.  



Папката, с ежемесечните отчети, съдържаща детайлно специфичните проблеми, 

дейности, проследяване на отделните случаи и решения се предава отделно. Повтарящите 

се дейности се включват в нея, като се отчитат в табличен вид представящ тяхното 

извършване.    

При приключване на договор се представя обобщаващ доклад, съдържащ анализ на 

извършената работа и срещнатите основни проблеми и препоръки за тяхното решаване. 

(2) За приемането на отчетените дейности, извън ал. 1, се подписва двустранен 

приемо-предавателен протокол от представители на страните и подизпълнител/и (в случай, 

че е приложимо), както следва: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

3. ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/И: /в случай, че е приложимо/ 

(3) В срок от десет работни дни от представянето на отчета ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да одобри извършените дейности, чрез координатор на проекта, или да даде 

указания за тяхната промяна. 

(4) В случаите на изпълнение на дейности по отремонтиране и влагане на части, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява документите в срока по ал. 3 и се съставя и подписва 

протокол за качественото изпълнение на конкретната дейност. 

(5) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или 

бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на 

изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват 

в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването на недостатъците и несъответствията работата се 

предава с нов отчет по реда на ал. 3 или ал. 4 

(6) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 

несъответствията и недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за негова 

сметка или да иска съразмерно намаление на цената.  

(7) При участие на подизпълнител, работата на подизпълнителите се приема от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

VІIІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 



Чл.8 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя към момента на сключването на договора гаранция за добро изпълнение в 

размер на 5 % от общата цена на договора. Гаранцията за добро изпълнение обезпечава 

изпълнението на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по 

набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция, изготвена от съответната обслужваща банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Гаранцията за добро изпълнение е със срок на валидност – до ........................ 

след срока за изпълнение по договора. Банковите разходи по откриване на гаранцията са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща таксите по откриване и 

обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-нисък от 

посочения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 

до 30 дни след изтичане срока за изпълнение. 

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в 

едномесечен срок от началната дата за започване на изпълнението му, съгласно чл. 3, 

както и при неизпълнение на всяко едно от задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да усвои и получи представената гаранция като неустойка. Гаранцията за добро 

изпълнение се усвоява във всички случаи на лошо или неточно изпълнение. Неустойката 

не погасява правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси вреди по общия ред. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 9 (1) При установено нарушение на задълженията по договора, включително 

некачествено изпълнение, се начислява неустойка в размер на един процент от стойността 

месечното плащане за всяко констатирано нарушение.  

(2) При забава на Възложителя по отношение на сроковете за плащане, дължи 

на Изпълнителя обезщетение за забава в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 

5 (пет) пункта върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността 

на забавеното плащане. 

(3) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същия дължи неустойка за забава в размер 

на един процент от стойността на месечното плащане за всеки просрочен ден, но не повече 

от десет процента от стойността на месечното плащане. 



(4) Сумите за неустойки, щети, вреди, обезщетения и пропуснати ползи се 

заплащат в срок до 10 /десет/ календарни дни от датата на претенцията, писмено заявена. 

При неплащане в срок сумите могат да се приспадат от дължимите месечни плащания или 

от гаранцията за изпълнение. 

(5) Неустойките по договора се начисляват върху дължимата сума, без ДДС.  

(6) Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати 

ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание. 

(7) Не се считат за забава случаите, при които МРРБ забави  потвърждаването 

на плащанията. 

 

X. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ 

 

Чл.10 (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

осигурява екип от експерти, посочени в офертата, неразделна част от този договор. Към 

договора се прилагат и подписани от членовете на екипа за изпълнение на поръчката 

декларации за конфиденциалност. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата без 

предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя инициатива предлага смяна на експерт в следните 

случаи: 

1. При смърт на експерта. 

2. При невъзможност да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела 

до трайна неработоспособност на експерта. 

3. При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Когато експертът бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление 

от общ характер. 

5. При лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или 

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор. 

6. Други подобни случаи. 

(4) В случаите по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено 

уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на експерта и прилага 



доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея. С уведомлението 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва 

квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това, както и 

подписана от новия експерт декларация за конфиденциалност. Новият експерт трябва да 

притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния експерт и професионален 

опит, не по-малък от неговия.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже 

предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения 

експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт с ново уведомление, което съдържа 

информацията, доказателствата и декларацията по ал. 4. 

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерта, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от време, 

преди новият експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да 

предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на  този експерт. 

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 11 (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които 

страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна 

да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на договора. 

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата 

грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по 

предходната алинея. 

(4) Страните по договора не носят отговорност за неизпълнение или забавено 

изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде 

определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение 

вреди. 



 (5) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те 

не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор. 

 (6) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер, което е 

причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в петдневен срок писмено 

да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на 

въздействието на непреодолимата сила, както и какви са възможните последици от нея за 

изпълнението на договора. Към известието се прилагат всички релевантни и/или 

нормативно установени доказателства за настъпването, естеството, размера на 

непреодолимата сила и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за 

изпълнение.  

(7) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието 

задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички 

възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.  

(8) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 

сила. 

(9) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, страната, 

изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 

известие в петдневен срок уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 

договора. 

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява: 

1. С пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на 

страните по договора, включително за периода на гаранционната поддръжка. 

2. По взаимно съгласие на страните, с двустранно писмено споразумение, с което се 

уреждат и последиците от прекратяването. 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от 

настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, 

твърдяща, че такава невъзможност е налице. 



4. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено 

предизвестие до другата страна при съществено виновно неизпълнение на задълженията й 

по договора.  

5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 30-дневно писмено предизвестие, отправено 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължат неустойки и/или обезщетения. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 

от сключването на договора. 

 

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.13 (1) Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, 

станала й известна при или по повод изпълнението на настоящия договор. Всяка от 

страните се задължава да не разкрива информацията по изр. 1 на трети лица, без 

писменото разрешение на другата, с изключение на нормативно уредените хипотези. 

(2) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението 

на настоящия договор, се извършват в писмена форма и са валидни, ако са подписани от 

упълномощените лица. Кореспонденцията по договора се осъществява приоритетно по 

ел.път. 

(3) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                    ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/И: (в случай, че приложимо) 

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

уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. 

(5) Независимо от условията по ал. 2 кореспонденция се осъществява и на 

посочените в ал. 3 адреси. В този случай за дата на съобщението/уведомлението се смята: 

За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението /уведомлението; 

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



3. датата на приемането - при изпращане по факс. 

(6) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българското законодателство. 

(7) Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез 

преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

Приложения: 

 

1. Приложение № 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (техническа и ценова) 

2. Приложение № 2 – Документация за участие и Техническа 

спецификация/задание; 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Старши юрисконсулт отдел ОПИД 

 
 


