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 Образец № 1 

 

ДО 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

ГР. СОФИЯ, УЛ. „МУСАЛА” № 1 
 

О Ф Е Р Т А 

 

за участие при възлагане на обществена поръчка с предмет:  

………………………………………………………………………………… 

/попълва се от участника/ 

 

Настоящото предложение е подадено от 

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

/трите имена/ 

в качеството на 

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

/длъжност/ 

 

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

/наименование на участника/ 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ……………………………………………………………………. 
или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен 

СЕДАЛИЩЕ: …………………………………………………………………………….. 

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ……………………………………………………………. 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ……………………………………………………… 

ТЕЛЕФОН: ………………………………………………………………………………… 

ФАКС: ……………………………………………………………………………………… 

Е-MAIL АДРЕС: ……………………………………………………………………………. 
*в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението. 

ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ УЧАСТНИКА: 

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

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

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

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

Лице за контакти ……………………………………………………..........……............/трите имена/ 

Длъжност:……………………… телефон / факс: ………………………............………… 
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УВАЖЕМИ ГОСПОДА, 

 

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

обявените условия, като подава настоящата оферта за участие при възлагането на обществена 

поръчка с предмет: ……………………………………………………………….. 

 

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

от ...... календарни дни (не по-малко от 90 календарни дни), считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

ДЕКЛАРИРАМ/Е, 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. 

 

 

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право. 

 

 

Прилагам подписан списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата за 

участие при възлагане на обществена поръчка с предмет: .............................. /попълва се от 

участника/ 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                /подпис и печат/ 
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Приложение № 1  към Образец № 1 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ  И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА  

 

      № Съдържание Номерация на 

страниците – от - до 

   

1.   

2.   

......   

......   

   

   

   

   

   

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника  __________________________ 

Име и фамилия на представителя на участника        __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

………....................2016 г. 
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Образец № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

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

(трите имена) 

 

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

(длъжност) 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………………….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и 

неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ....................................................................... 

 

*Забележка: Не се изисква за чуждестранни юридически лица. 

 

 

 

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

 

                                                                                                                /подпис и печат/ 
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Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки 

 

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

(три имена) 

 

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

(длъжност) 

 

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

при възлагане на обществена поръчка с предмет ................................................................. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда / Реабилитиран съм за:  

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

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

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация*; 

3. Представляваният от мен участник и лично не съм сключил договор с лице по чл. 21 

или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат данни за посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, 

посочени в т.1-3 от настоящата декларация, служебно на възложителя:             

………………………….............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.  

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

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 

 

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

        (подпис, печат) 
*Съгласно § 1, т. 23а от ДР към ЗОП „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. 
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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: ..……………………………………..……………………………………………..,  

 

при 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 предприятие. 
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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 ми 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: .................... 

 

                                                                                                                /подпис и печат/ 
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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: 

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

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

(изброите 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: ……………………………………………………………………………………………… 

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/ 
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Образец № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

за приемане на условията в проекта на договора 

 

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

(три имена) 

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

(длъжност) 

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

 (наименование на участника) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. 

 

 

 

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

 

                                                                                                       /подпис и печат/ 
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Образец № 8  

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Настоящата оферта e подадена от: …………………………………………………… 

/наименование на участника/ 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ……………………………………………………………………. 
или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен 

СЕДАЛИЩЕ: …………………………………………………………………………….. 

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ……………………………………………………………. 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ……………………………………………………… 

ТЕЛЕФОН: ………………………………………………………………………………… 

ФАКС: ……………………………………………………………………………………… 

Е-MAIL АДРЕС: ……………………………………………………………………………. 
*в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението. 

ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ УЧАСТНИКА: 

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

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

 

и подписана от: ……………………………………………………………………….. 

 

/три имена/ 

 

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

/длъжност/ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме при възлагане на обществена 

поръчка с предмет: ……………………………………………………… 

 

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие. 

 

3. Начин на изпълнение: 

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

/участникът представя техническо предложение, съгласно изискванията на 

техническата спецификация – количествена сметка и обяснителна записка/ 

4. Срокове 

 Срок за изпълнение на поръчката – ……………………….. 

 Срок на валидност на офертата: ………………………………… 

/не по-малко от 90 календарни дни/ 

Дата:........................г.                                                                              ………………………                                                                                                                              

                         

                                                                                                  (Подпис и печат) 
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Образец № 9 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 След запознаване с документацията за участие при възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  ................................................................................................................ 

 

ние 

 

от …………………………………………………………………………………………….. 

/изписва се името на участника/ 

 

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

/ЕИК/ 

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

/адрес по регистрация/ 

 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗПЪЛНИМ ПОРЪЧКАТА, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

ЗА УЧАСТИЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ: 

 

Предлагаме следната обща стойност от единични цени в размер на  ………………… лв. 

(……………….) лв. без ДДС, представляваща сумата от единичните цени по 

приложената таблица.  

 

            КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по образец 

(образец № 9.1) 

  

 

 

 
 

Ценообразуващи показатели за СМР за всяка позиция, включена в КС: 

     

 
Средна часова ставка -………..лв./ч/час; 

  
 

Допълнително разходи за труд – …………... %; 

  
 

Допълнително разходи за транспорт и механизация  –  …………... %; 

 

Доставно-складови разходи за материали (вкл.цена на материали) – 

…………...%; 

 
 

Печалба  – ……………. %. 
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В стойността са включени всички видове работи по изпълнението, 

организацията и безопасността при изпълнение на СРР. 

 

 
 

Ценообразуващи показатели за непредвидени РСМР 

 
 

Средна часова ставка -………..лв./ч/час; 

  
 

Допълнително разходи за труд – …………... %; 

  
 

Допълнително разходи за транспорт и механизация  –  …………... %; 

 

Доставно-складови разходи за материали (вкл. разходи материали) – 

…………...%; 

 
 

Печалба  – ……………. %. 

      

  

 

В нашата ценова оферта сме включили всички преки и непреки разходи, данъци, 

такси и печалба, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. 

 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде  90 дни от 

крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да 

бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

 

Приложение: КСС 

 

Дата…………………г.     Подпис………………………… 

                                                                                                  (Подпис и печат) 
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Образец № 10 

Проект! 

 

Д О Г О В О Р 
 

 

Днес, ………година,  

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки,  

между: 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, с адрес: гр. 

София, 1618, ул. „Мусала” № 1, ЕИК 130362903, представлявана от инж. 

СВЕТОСЛАВ НАКОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и ПОЛИНА ЗАШЕВА – 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, наричанa по - долу АГЕНЦИЯТА, от една страна 

и 

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

……………………………, представлявано от …………………………, в качеството на 

……………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по условията и реда 

на глава осма „а" ЗОП, с публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 

........................................ от .......................... 2016 г. се сключи настоящият договор за  

възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор” с предмет 

……………………………….. /попълва се при сключване на договора/ 

Страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се 

задължава да извърши на свой риск, със собствени сили и средства срещу 

възнаграждение следното: Извършване на основни и текущи ремонти в сгради 

предоставени на  Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните  

звена – Служби по геодезия, картография и кадастър, в съответствие с представената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта (Приложение № 1 към договора) и условията на публична 

покана № ........................................... (попълва се при сключване на договора). 

(2) Видовете и обемът на строително-монтажните работи по ал. 1 са подробно 

описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не включват дейности, с които се засяга 

конструкцията на сградата или се променя предназначението на помещения в нея, или 

натоварванията в тях. 

Чл. 2. Място на изпълнение на възлаганата работа: сгради предоставени на  

Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните  звена – Служби по 

геодезия, картография и кадастър 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер до  ……………………………………………… 

без ДДС, при единични цени съгласно ценово предложение и КСС към Приложение № 

1.. 
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(2) В цената по предходната алинея са включени всички разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за реализиране на работата по чл. 1, ал. 1. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема задължение да заплати сумите по чл. 3,  

ал. 1, до тридесет дни след подписване на приемо-предавателния протокол, който не 

съдържа констатации за неточно изпълнение, представяне и получаване на оригинал на 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Фактурата за всеки изпълнен обект се приема и 

подписва от председателя на назначената приемателна комисия. 

(2) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, с платежно 

нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: ..........................  IBAN: ............................... BIC: .................................. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на описаната в 

чл. 1 работа в срока и при условията, договорени между страните. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора (в 

това число и по отношение качеството на влаганите материали и на изпълнението на 

строително-монтажните работи, спазването на строително-техническите правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд и т.н.) по всяко време без с това да създава за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пречки, по-големи от обичайните. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава препоръки и указания във връзка с 

изпълнението на договора, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са 

технически неизпълними или са незаконосъобразни. 

(4) Ако установи влагане на некачествени или нестандартни материали, както и 

неизвършени или неточно (в това число некачествено) извършени строително-

монтажни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на договора и 

да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка установените недостатъци. 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да открие фронт за работа (работна 

площадка) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

одобряване на конкретна оферта по подадена заявка, освен ако в заявката не е посочен 

друг срок. Откриването на фронт за работа се удостоверява с подписан от оторизирани 

представители на двете страни протокол и след изпращане на възлагателно писмо. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема задължение да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

необходимото съдействие за точното реализиране предмета на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършената в изпълнение на този 

договор работа, ако същата отговаря на договорените изисквания. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в    

чл. 3, ал. 1 възнаграждение по реда и при условията на този договор. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установени в рамките на гаранционния срок скрити недостатъци не по-късно от 5 (пет) 

работни дни след откриването им. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при необходимост, отговаря и дава указания по 

координацията на участниците при изграждането на обекта, включително спиране и 

прекъсване работата, без заплащане на неустойки. 
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(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава, при необходимост, 

ИЗПЪЛЪЛНИТЕЛЯ, да осигури необходимите за изпълнение на обекта 

разрешителни. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнението на този договор, в резултат на които 

е настъпила: 

1. смърт или телесна повреда на физическо лице; 

2. унищожаване или повреждане на имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

трети лица. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му 

предоставя нужната информация и да му оказва необходимото съдействие, с оглед 

точното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи в договореното в чл. 3, ал. 1 

възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчаното качествено и в 

срок с грижата на добрия търговец (дължимата професионална грижа).  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да изпълни възложената работа в 

съответствие с нормативните изисквания на Закона за устройство на територията и 

подзаконовите актове по неговото прилагане, строително-техническите правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд, както и с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи 

се в техническото задание, и със своята оферта. 

(3) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага 

качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на 

БДС/ISO и/или ЕС и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за техния 

произход и качество. 

(4) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че 

офертата е изготвена след запознаване с предмета  и обекта на поръчката. При 

изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание 

и/или непознаване на обекта, или на погрешна предварителна преценка по  предмет на 

договора, поради която причина да иска промяна на същия. 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва квалифициран за 

съответния вид работа персонал. 

(2) В съответствие с декларираното в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има/няма 

право да използва подизпълнители. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да изготви за своя сметка всички 

документи, необходими за отчитане на извършените строително-монтажни работи и за 

окончателно предаване на изработеното. 

 Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка и в 

предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок всички недостатъци, установени от 

последния при осъществяване на контрола по чл. 5, ал. 2 или при приемането на 

извършената работа. 

Чл. 14. (1) При осъществяване на действията по изпълнение на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната 
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инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че такива бъдат причинени, 

той е длъжен да ги поправи за своя сметка и в най-кратък срок. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на улиците и 

околната среда, да осигурява опазването на дърветата, тротоарите и площадките. 

Санкциите при констатиране на нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да почисти и отстрани от обекта цялата 

своя механизация, излишните материали, отпадъците, както и различните видове 

временни работи преди подписване на приемо - предавателния протокол по чл. 21. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно 

за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поетите с този договор 

задължения, и да иска от него указания или съдействие за преодоляването им. 

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за точното изпълнение на изискванията 

за здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на възложените 

строително-монтажни работи. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнение дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

указания. 

(3) При необходимост, всички разрешителни за изпълнение на обекта, се 

осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. СРОК. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 18. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, при срок 

за изпълнение на СМР – 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, което 

събитие настъпи по-рано. 

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да изпълни предмета на 

договора, за всеки конкретен обекти, на основание подадена заявка, одобрена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта и възлагателно писмо. 

 (2) За всеки ремонт, който е необходимо да се извърши Възложителят  

отправя заявка със съдържание: описание на обекта, предварителна количествена 

сметка, техническа спецификация, максимален срок за изпълнение и други 

конкретни изисквания. 

(3) В срок до три работни дни след изпращане на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изготвя конкретна оферта за изпълнение на ремонта, като доказава с анализ цена, 

съгласно ценообразуващите показатели, предложени в ценовото предложение. 

(4) Единичните цени за изпълнението на непредвидени в КС видове строително-

монтажни работи се съставят на база количество на преки разходи за труд, материали и 

механизация съгласно УСН, СЕК или вътрешнофирмена политика.  

(5) В срок до пет работни дни Възложителят, след маркетингово проучване, 

одобрява или връща офертата за корекция. 

(6) При непостигане на съгласие относно оферираните строителни материали 

изпълнителя извършва ремонтните дейности с материали, предоставени от 

Възложителя. Цените в представената оферта се коригират съобразно 

ценообразуващите показатели, предложени в ценовото предложение.  

(8) Срокът за изпълнение по конкретна заявка се определя от възложителя след 

съгласуване с изпълнителя и на база представената оферта. Срокът започва да тече, 

считано от датата на осигуряване на фронт за работа, за което се подписва протокол на 

място между представители на Възложителя и изпълнителя. 
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Чл. 20. Количеството, качеството и стойността на извършените и приети 

строително-монтажни работи се удостоверяват с подписан от оторизирани 

представители на двете страни протоколи образец № 19. 

Чл. 21. (1) Окончателното приемане на изработеното в изпълнение на този 

договор (за всяка заявка) се удостоверява с подписан от оторизирани представители на 

двете страни приемо - предавателен протокол. За приемане на изпълнените СМР 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя комисия. 

(2) В протокола по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

направи всичките си възражения за неизпълнени или неточно изпълнени строително-

монтажни работи и да даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за поправянето им. 

Ако протоколът не съдържа констатации за несъответствие се счита, че извършените 

СМР са приети без забележки. 

(3) След поправяне на недостатъците се извършва ново приемане по реда на ал. 

2. 

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.  

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя ………………….гаранция на 

извършените строително-монтажни работи и на вложените материали и технически 

съоръжения, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 

бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 49 от 2005 г., изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.).  

(2) Всички дефекти и/или скрити недостатъци, проявили се в гаранционния срок, 

се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

(3) За проявените дефекти за извършените СМР през гаранционния срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни 

след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

започва отстраняването на дефектите и/или недостатъците в минималния технологично 

необходим срок. Гаранционният срок се продължава с периода от възникване на 

дефекта и/или недостатъка до  отстраняването му. 

(4). В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани проявените в 

гаранционния срок дефекти и/или недостатъци за извършените СМР в договорения 

срок или откаже да изпълни задълженията си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

отстранява дефектите и/или недостатъците, като направените разходи, доказани с 

необходимите фактури и др. документи, се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка за забава, в размер на законната лихва. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

СЛУЧАИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 23. (1) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни точно задължението си по чл. 6, 

ал. 4, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка върху забавената сума, равна на 

законната лихва. 

(2) Не се счита за забавено плащане, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил в 

договорения срок, дори и сумата да е постъпила по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

падежа по вина на обслужващата банка или поради забавяне на разрешението за 
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извършване на превода от страна на първостепенния разпоредител с бюджет на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 (3) При неплащане, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извън случаите по ал. 2, 

страните уговарят разсрочено плащане на задълженията за срок не по-кратък от 30 дни 

от настъпване на падежа. Законната лихва се начислява, след изтичане на срока по 

настоящата алинея, изречение първо. 

Чл. 24. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената работа в 

срока по чл. 19, той дължи мораторна неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет 

десети процента) от възнаграждението за всеки обект, определено по чл. 3, ал. 1 с 

начисления върху него ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет 

процента) от същата сума. 

(2) В случай, че забавата по предходната алинея продължи повече от 20 

(двадесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора като отправи 

едноседмично писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от 

възнаграждението за конкретен обект, определено по чл. 3, ал. 1 с начисления върху 

него ДДС. 

Чл. 25. (1) Ако при изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е 

отклонил от поръчаното или извършената работа е с недостатъци, уговореното в чл. 3,       

ал. 1 възнаграждение за конкретен обект се намалява съответно. 

(2) Ако отклонението от поръчаното или недостатъците са толкова съществени, 

че работата е негодна за обикновеното й предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да развали договора. В този случай той има и право на неустойка в размера по чл. 

24, ал. 2,  изр. 2. 

Чл. 26. Ако не изпълни в предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок 

задължението си по чл. 13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи мораторна неустойка в размер на 

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от възнаграждението за конкретен обект, 

определено по чл. 3, ал. 1 с начисления върху него ДДС за всеки просрочен ден. 

Чл. 27. В случаите по чл. 24, чл. 25, ал. 2 и чл. 26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

удовлетвори вземането си за неустойка като извърши прихващане с възнаграждението 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които е причинил на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като не е поискал от него указания или съдействие за преодоляване 

на възникнали в хода на изпълнението пречки или като не изпълни дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такива указания. 

Чл. 29. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или 

неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило форсмажорно събитие 

(непреодолима сила), в това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, 

които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на 

непреодолимата сила. 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 

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

може да бъде преодоляно. 

Чл. 30. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

форсмажорно събитие, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми своя контрагент 

за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата 

сила.  
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(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е 

изпълнила задължението си по предходната алинея. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 31. Този договор не може да бъде изменен, освен по изключение – в 

изчерпателно изброените в чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки случаи. 

Чл. 32. (1) Действието на договора се прекратява с изпълнението на поетите от 

страните задължения, при отказ от договора, по взаимно съгласие или едностранно от 

Възложителя с предизвестие, без заплащане на неустойки. 

(2) При предсрочно прекратяване на Договора, страните подписват двустранен 

споразумителен протокол за уреждане на взаимоотношенията им до момента на 

прекратяване на договора.  

(3) При предсрочно прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

получи цената само на успешно завършената преди прекратяването работа, както и 

неустойка в размер на законната лихва, в случаи на забава. 

(4) При прекратяване на Договора договорените гаранции за успешно 

завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  издава Гаранционен 

протокол. 

(5) Във всички случаи на прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 

задължен да изплаща обезщетения, такси и/или средства на персонала на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 33. (1) Ако има основателна причина за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

се откаже от договора, макар изпълнението да е започнало. 

(2) В случая по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената до момента на прекратяване на договора работа, чието 

количество и качество се определя с подписан от оторизирани представители на двете 

страни приемо - предавателен протокол. 

Чл. 34. Ако изпълнението на възложената работа стане невъзможно по причина, 

за която никоя от страните не отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 

възнаграждение. 

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  Чл. 35. При подписването на настоящия договор, за обезпечаване изпълнението 

на всяко едно от задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от 

стойността на договора под формата на непрехвърлима, неотменяема, безусловна 

банкова гаранция за изпълнение (в съответствие с приложения образец към публичната 

покана), или платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка на: 

 Агенция по геодезия, картография и кадастър 

 БАНКА: БНБ 

 BIC: BNBGBGSD 

 IBAN: BG47 BNBG 9661 3300 1104 03 

        Чл. 36. (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 

компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на 

задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Усвояването на гаранцията 
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не погасява правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за вреди и пропуснати 

ползи по общия ред.  

(2) При прекратяване договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в пълния й размер.  

(3) Тази гаранция за изпълнение (паричен депозит или банкова гаранция) се 

връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от 30 календарни дни, след датата на 

приемане, на изпълнението по договора.  

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл. 37. Всички съобщения между страните във връзка с този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма и са връчени: лично срещу подпис, с писмо 

с известие за доставяне, по куриер, по факс или на електронния адрес за 

кореспонденция, указан в чл. 41. 

Чл. 38. Страните поемат задължение една спрямо друга да разрешават чрез 

преговори възникналите помежду им разногласия и спорове, свързани с 

действителността, тълкуването, изпълнението или прекратяването на този договор. В 

случай, че постигането на взаимноприемливо решение се окаже невъзможно, всяка от 

страните си запазва правото да сезира със спора компетентния български съд. 

Чл. 39. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност 

на други уговорки или на договора като цяло. 

Чл. 40. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в 

страната търговско и гражданско законодателство. 

Чл. 41. За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните са: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Адрес за кореспонденция: 

град София, 1680 

ул. „Мусала” № 1 

„Агенция по геодезия, картография и 

кадастър“ 

Адрес за кореспонденция: 

  

Лице/лица за контакти: 

 

Лице/лица за контакти: 

 

тел: 02/ 818 83 83,  

факс: , факс: 02/ 9555333 

имейл: acad@cadastre.bg 

тел.  

факс  

имейл:  

 

Чл. 42. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни оригинални 

екземпляра – по един за всяка от страните. 

mailto:acad@cadastre.bg
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (състояща се от Техническа оферта и 

Ценова оферта); 

Приложение № 2 – Техническа спецификация на Възложителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ НАКОВ 

Изпълнителен директор 

 

 

 

 

 

ПОЛИНА ЗАШЕВА 

Главен счетоводител 
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 Образец №11 

 

 

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 чрез публична покана 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/ 
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  Образец № 12 

 

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, 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 поканата 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 прогнозната стойност на договора без ДДС, 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). 

Срокът на валидност на банковата гаранция е 30 календарни дни, след датата на 

приемане изпълнението по договора. 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. 
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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] 
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Образец № 13 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Подписаният ..................................................................................................................... 

(трите имена) 

 

 

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

(експерт) 

 

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

(наименование на участника) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:  

1. съм на разположение да поема работата изключително на обект 

………………………………….. (посочва се предмета на поръчката) за времетраенето 

му, както изискват отговорностите ми.  

2. се задължавам да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за 

качественото изработване на предмета на поръчката. 

3. няма да използвам, предоставям, разгласявам или разкривам каквато и да е 

информация, свързана с изпълнението на договора, без изричното писмено съгласие на 

Възложителя 

 

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

                                                                                                     (подпис)  
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Образец № 14 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по Закона за защита на личните данни 

 

………………………………………………………………………………… 

/трите имена на работник/служител/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

Съм съгласен/а информация, съдържаща лични данни, да бъде приложена към 

офертата. 

 

Дата: ……………………………….. Декларатор:………………………….. 

 

                                                                                    Име и фамилия:……………………… 
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Образец № 15 

 

 

 

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 чрез публична покана 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. 
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Образец № 16* 

 

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: ............................................. 
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                                                                                                                                                    Образец № 16.1 

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) 
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                                                                                                                               Образец № 17 

                                                      ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С 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 

 

 

Подписаният/-та __________________________________________ 

(трите имена) 

в качеството си на _________________ на ______________________________- 

участник/ подизпълнител (ненужното се зачертава)  

ДЕКЛАРИРАМ: 

За представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – ненужното се зачертава: 

- не е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; 

- е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, поради наличие на 

обстоятелствата по чл. .............. т. .......... от ЗИФОДРЮПДРС. 

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

неверни данни. 

 

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

                     _______________ 

Забележки: 

1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко юридическо лице, 

неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от 

законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на 

сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. 

2. Декларацията се попълва за всеки участник/подизпълнител/член на обединение, което не е 

юридическо лице. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват съответния участник/ подизпълнител/член на обединение. 
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Образец № 18 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

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

 

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

(три имена) 

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

(длъжност) 

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

/наименование на участника/ 

Заявяваме, че през последните пет 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 

СМР и кратко 

описание, 

наименование на 

обекта 

Стойност/цена 

в лева без 

ДДС/количество 

и обем на 

изпълнените 

СМР 

Крайна 

дата на 

изпълнение 

на СМР 

Възложител/Инвеститор 

     

     

     

 

Прилагаме следните документи: 

…………………………………………….. 

………………………………………………… 

 

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

                     _______________ 
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Образец № 19 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

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

 

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

(три имена) 

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

(длъжност) 

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

/наименование на участника/ 

Заявяваме, че служителите/работниците, с които разполагаме за изпълнение на 

обществената поръчка са: 

№ Служител/работник 

/трите имена/, 

длъжност на обекта 

Образование 

/степен, 

специалност, 

година на 

дипломиране, № 

на диплома, 

учебно 

заведение/ 

Професионална 

квалификация 

/направление, 

година на 

придобиване, № 

на издаден 

документ, 

издател на 

документа/ 

Професионален 

опит в 

областта на ... 

/месторабота, 

възложител, 

период на 

изпълнение на 

проект, 

длъжност, 

основни 

функции/ 

     

     

     

 

Прилагаме следните документи: 

…………………………………………….. 

………………………………………………… 

 

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

                          _______________ 
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Образец № 20 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От 

……………………………………………………………………………………………….., 

(наименование на участника) 

представлявано от ..................................................................................................................... 

          (трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице 

на участника), 

 

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

(посочва се длъжността на представителя на участника) 

участник в процедура с предмет: …………………………………………………….. 

*попълва се от участника 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

Декларирам, че за изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен 

участник разполага с персонал и с изцяло необходимото техническо оборудване, с 

необходимата механизация и оборудване, както следва: 

………………………………………………………………………….. 

/описва се техническото оборудване, с което участникът разполага и ще ползва за 

изпълнение на поръчката/ 

Оборудването е собственост на ……………………………………………. 

/посочва се, дали оборудването е собствено, и/или се ползва по договореност от 

трето лице, като се предоставят данни за третото лице – наименование, ЕИК, основание 

за ползване/ 

 

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

 

                                                                                                        /подпис и печат/ 
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Образец № 21 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД  

 

 

 Подписаният …………………………………………………………………………. 

 

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

(управител, едноличен търговец, прокурист, служител и др.) 

 

на……………………………………………………………………………………………… 

(наименование на лицето, което подава предложението) 

 

-  

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 На …………….2016 г., в присъствието на представител на АГКК, извърших 

оглед на място на обекта ................................................................. 

  

 

 

 

ДЕКЛАРАТОР:……………………… 

             (име, фамилия, подпис……………………….) 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

АГКК                                                                           (……………………  ……….) 

         длъжност, подпис 

  



                                                                                                                                                                                          
 

 36 

Приложение № 22 

Образец 

 

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/ 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Оферираните строителни материали са с произход и производител, описани в Таблица 

№ 1, както и че са в съответствие със следния(те) стандарт(и), или Европейско 

техническо одобрение (ЕТО), или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) 

нормативен(ни) акт(актове), както следва:  

 

№ Наименование на 

стоката 

Произход на 

стоката/Производител 

Стандарти, ЕТО, БТО 

и/или други 

приложими 

нормативи, на които 

отговаря 

изделието/материалите 

1 2 3 4 

 

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

 

 

Дата: .............................   Декларатор: ………………...... 
                                                                /подпис/ 

 

 

Забележка: В колона № 3 се посочва страната, в която е произведено изделието, 

като и данни за производителя. В колона № 4 се посочват конкретните 

стандарти, или Европейско техническо одобрение (ЕТО), или Българско 

техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове), 
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