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VII. ОБРАЗЦИ 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 1 
 

О Ф Е Р Т А/З А Я В Л Е Н И Е    З А    У Ч А С Т И Е 

В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП 

 

Настоящата оферта/Заявление е подадена от ........................................................................... 

 

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

(наименование на участника) 

 

и подписана от ............................................................................................................................. 

 

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

(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на ....................................................................................................................... 

(на длъжност) 

       УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта/Заявление за участие в обявената от Вас открита 

процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

 Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, до подписване на договора, 

настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената 

поръчка и в съответствие с изискванията на Възложителя. 
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Приложение: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на 

участника –ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

 

Дата: ..............................ПОДПИС И ПЕЧАТ:  ….………………. 

                     /име и длъжност/ 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 КЪМ  ОБРАЗЕЦ №: 1 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА  

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 

 

в открита процедура по ЗОП с предмет:  

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

№ Съдържание Вид на 

документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

Брой 

страници на 

всеки 

документ 

 ПЛИК № 1 – ―Документи за подбор‖;    

1. Образец на Оферта/Заявление за участие с приложен 

към него Списък на документите, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника – попълва се Образец 

№ 1 и Приложение № 1.1; 

  

2. Справка - представяне на участника – попълва се 

Образец № 2; 

 

 

 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП– попълва сеОбразец 

№ 3; 

  

4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по 

чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство 

по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 4; 

  

5. 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 – попълва се 

Образец №: 5 
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6. Декларацияпо чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари –попълва се Образец №: 6 

  

7. Доказателства за финансови и икономически 

възможности, съгласно Изискванията и Указанията 

за подготовка на офертата: 

  

8. Участниците могат да доказват наличието на 

изисквания от възложителя финансов ресурс с един или 

няколко от следните документи: 

1. удостоверение от банка; 

2. годишния финансов отчет или някоя от 

съставните му части, когато публикуването им се 

изисква от законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен. 

  

9. Доказателства за техническите възможности и 

квалификация за изпълнение на обществената 

поръчка, съгласно Изискванията и Указанията за 

подготовка на офертата: 

  

10. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за Консултантските 

услуги, изпълнени от участника през последните 3 г., 

назад, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или 

е започнал дейността си), заедно с доказателства за 

извършените услуги – попълва се образец №: 7; 

  

11. Доказателството за извършените Консултантски услуги 

се предоставя под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган - заверено от 

участника копие, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за 

извършените услуги (чл. 51, ал. 4 от ЗОП).   

  

12. Валиден Сертификат за управление на качеството 

съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с 

обхват посочен в документацията за участие 

  

13. Декларация – Списък на служителите/експертите, 

които участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчка (попълва се образец №: 8). За 

всички експерти от екипа, участникът е длъжен да 

представи попълнени и собственоръчно подписани от 

съответния експерт декларации за липса на 

обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за 

ангажираност на съответния експерт по поръчката 

(попълва се образец №: 9). 

  

14. Нотариално заверено пълномощно на лицето,   
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упълномощено да представлява участника в процедурата 

(тогава, когато участника не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за 

съдебна регистрация) 

15. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител – попълва се Образец № 10; 

  

16. Декларация от членовете на обединението –попълва 

сеОбразец № 11; 

  

17. Оригинален документ за гаранция за участие в 

процедурата, представена под формата на банкова 

гаранция или копие на документ за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума внесена по 

банкова сметка на възложителя 

  

 

18. 

 

ПЛИК № 2 – ―Предложение за изпълнение на 

поръчката‖; 

  

19. „Предложение за изпълнение на поръчката‖ – 

попълва се Образец№ 13. Следва да бъде изготвено по 

приложения образец към настоящата документация при 

съблюдаване на изискванията от Техническата 

спецификация, изискванията към офертата и условията 

за изпълнение на поръчката.  

  

19.1 Декларация 13-1 за това, коя част от офертата има 

конфиденциален характер и участникът изисква от 

Възложителя да не я разкрива; Декларацията се 

попълва по желание на участника! 

  

 

20. 

ПЛИК № 3 – ―Предлагана цена‖;   

21 „Предлагана цена‖ –попълва сеОбразец № 14а   

 

Дата…………………………………….Име и длъжност............................. 

ПОДПИС:  
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  Образец №2 

СПРАВКА - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

 

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

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

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

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, седалище, адрес за кореспонденция, тел., факс, е-mail) 

чрез 

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

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, ЕГН и № на лична карта, адрес, включително 

електронен, за кореспонденция, при провеждане на прoцедурата) 

 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-НЕ, 

 

Съгласно публикувано на Регистъра на обществени поръчки обявление на Община Белица за 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 
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рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

открита с Решение № …….../...............2016 г. на …………….. и след като се запознах с условията 

за участие, съгласно утвърдената документация, приемам да изпълня обществената поръчка, 

съгласно изискванията на Възложителя и предоставям на вниманието Ви, следната информация: 

I. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) е с ЕИК/БУЛСТАТ ......................./ 

е регистрирано на ........................от ..............................................   

(посочва се само ЕИК по Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен) 

 

II. *Представям гаранция за участие в размер на: ……………. лева (….…. словом). 

Представената гаранция е под формата на …………………………………... (посочва се 

вида на гаранцията)и срок на валидност, покриващ срока на валидност на настоящата оферта. 

Представената от мен банкова гаранция е със срок на валидност от ........... до ..........(посочва се в 

случай, че участникът избере този вид на гаранция за участие). 

 

Моля, сумата по представената от мен парична гаранция за участие (в случай, че 

участникът е представил този вид гаранция) при освобождаването й по реда и условията, 

предвидени в ЗОП, да бъде преведена по следната сметка при банка: …………………, 

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

 

III. Представям декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е‖ от ЗОП) и ал.5 от ЗОП. Задължавам се да 

уведомявам възложителя за всички промени в декларираните обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 

5 от ЗОП, настъпили в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, в 7-дневен срок от настъпването им, съгласно чл.69, ал.3 от ЗОП. 

 

IV. *Представляваното от мен обединение е създадено на ..................................г. с 

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

(*Посочва се, в случай че участникът е обединение на физически или юридически лица. Посочва 

се и с какъв документ е създадено обединението) 

В случай, че участникът е обединение на ФЛ или ЮЛ, се представя следната 

информация: 

В обединението са включени следните лица: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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(Посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за включените в обединението 

лица) 

Представям декларация от всяко лице, което участва в обединението, за обстоятелствата 

по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. 

Участието на всяко едно лице, включено в обединението, е както следва: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(Посочват се обхвата от дейности, които всяко едно от лицата, включени в обединението, ще 

осъществява) 

VІ.Подизпълнители (попълва се в случай, че се предвижда участието на подизпълнители):  

При изпълнението на поръчката ще участват/няма да участват подизпълнители. 

(невярното се заличава) 
 

В случай, че участват подизпълнители, участникът следва да представи следната 

информация: 

 

Ще участват следните подизпълнители: 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

 

(Посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за привлечените за изпълнението 

на поръчката подизпълнители) 

 

Видът на работите, които ще се предложат на подизпълнител са както следва: 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3.…………………………………………………………………………………… 

(Посочва се вида на работите, които ще се предложат за извършване от съответният 

подизпълнител) 

 

Делът от стойността на поръчката, който ще осъществява всеки от 

подизпълнителите, е както следва: 

1. ………………..(подизпълнител) ……..  % от стойността на поръчката без ДДС;  

2. ………………..(подизпълнител) ……..  % от стойността на поръчката без ДДС; 

3. ………………..(подизпълнител) ……..  % от стойността на поръчката без ДДС. 

(Посочва се в проценти делът на работите, предмет на обществената поръчка, който 

ще се предложи за извършване от съответния подизпълнител. Не се посочва цена за 

изпълнението на обществената поръчка, нито стойността на работите, които ще 

бъдат предложени за извършване от подизпълнителя). 
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Представям декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената 

поръчка по чл. 55, ал. 5 от ЗОП от лицата, посочени като подизпълнители. 

 

Дата:…………………   С УВАЖЕНИЕ: ...…………….. 

(подпис, име, фамилия и качество на 

представляващия участника) 
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 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) 

 

данни по документ за самоличност ............................................................................................... 

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

 

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

(длъжност) 

 

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

(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ...............................................................................................................................  

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на открита обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:  

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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;  
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г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

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

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

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.  

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което 

се отнася до конкретния участник): 

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;  

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 

23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация. 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените 

обстоятелства по т. 1 – 4 са:  

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

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

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 

информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:  

1. ...................................................................................................  
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2. .................................................................................................  

……………………… г.      Декларатор: 

……………………………… 

(дата на подписване)                 (подпис и печат) 
 

1
Забележки: 

 

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника/член на обединение, включително от прокуристите в 

случаите по т. 1 - 7 на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, когато има такива; Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, 

декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

** Когато участника е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението.  

***Изискванията по т. 1а-5а,  както и по т. 1б.-5б.  се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП както следва: 

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

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

3.  при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4.  при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за 

лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 

8.  в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, 

декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

****Текстовете на т. 1б-5б се попълват, когато представляващия/те участника/члена на обединение не  съвпадат изцяло с 

лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

***** Изискванията по т. 5а, 5б и т. 6 не  се прилагат за чуждестранните физически или юридически лица. 
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ОБРАЗЕЦ № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 

 

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

(трите 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) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по 

отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

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

Дата:  

Име и фамилия:  

Подпис на лицето (и печат):  
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Документът се подписва от законния представител 

на участника или от упълномощено от него лице. 
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ОБРАЗЕЦ № 5 

 

Процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

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 

 

Долуподписаният/ната/................................................................................................... 

ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. 

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

.................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което 

лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и 

др.) на.................................................................................................,  ЕИК.......................................... 

със седалище  и адрес на 

управление........................................................................................................... – участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
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1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.  

или 

Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на 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. ]
1
 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано лице по смисъла на § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон
2
с дружества, регистрирани в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим. 

 

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

 

Дата:                                                                           Декларатор: 

                                                                                       (подпис, печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Оставя се вярното. 
2Съгласно § 1 (1) „Свързани лица“ по смисъла на Търговския закон са: 

1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително и 

роднините по сватовство – до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

(2) „Свързани лица“ са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго 

лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 

Попълва се от представляващия участника в процедурата по търговска регистрация. Когатоучастникът е юридическо лице, 

е достатъчноподаване на декларацията от едно от лицата, коитомогатсамостоятелно да гопредставляват. 

В случай че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от всяко едно лице, включено в 

обединението.  

Когатодеклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на българскиезик. 
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ОБРАЗЕЦ № 6 

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за 

осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка за 

кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни 

предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община 

Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани със средства по мярка 

М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от Програма за Развитие на 

Селските Райони 2014-2020 г.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 

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

    /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: .......................................Постоянен адрес: ..................................................................., 

гражданство:............................Документ за самоличност № ................................................, издаден 

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

на...............................................вписано в регистъра 

при…....................................................................................................... 

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, 

ал.5 ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари) на 

горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица: 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

 

 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 
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3..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

 

 

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 № 7 

 

      СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

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

(трите 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) 

 

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

обществена поръчка с предмет: 
 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

 Предмет на 

изпълнената услуга 

(кратко описание на 

изпълнената услуга) 

Стойност/цена (без 

ДДС) на 

изпълнената услуга 

Крайна дата на 

изпълнение на 

услугата 

Получател на 

услугата  

1     

2     

3     

 

За посочените в таблицата консултантски услуги, изпълнени от нас, прилагаме и 

следните доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП: 

 

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

 

2................................................................................................................................................... 
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3................................................................................................................................................... 

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

неверни данни. 

Дата:  

Име и фамилия:  

Подпис на лицето (и печат): 

Документът се подписва от законния представител на 

участника или от упълномощено от него лице. 
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Образец № 8  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК 

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

обществената поръчка. 

 

 

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

(трите 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) 

 

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

обществена поръчка с предмет:  

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

заявяваме: 

 

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

съответствие с изискванията на възложителя, са: 

 

№ 

Служител/Експерт(трите имена 

и позиция, за която е предложено 

лицето) 

Образование 

(образователно-

квалификационнастепен, 

специалност, година на 

дипломиране, № на 

Професионален опит в 

областта на ………………. 

(месторабота, период, длъжност, основни 

функции, лице за контакт, координати за 

връзка с лицето за контакт и друга 
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диплома, учебно заведение) информация, съгласно минималните 

изисквания по утвърдените критерии за 

подбор) 

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. 

 

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

данни. 

 

 

Дата:  

Име и фамилия:  

Подпис на лицето (и печат): 

Документът се подписва от законния 

представител на участника или от 

упълномощено от него лице. 
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Образец № 9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП и за ангажираност на ключов експерт 

 

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

(трите имена) 

 

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

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството ми на експерт: ......................................................................................................  

(наименование на заеманата експертна длъжност, съгласно офертата на участника) 

 

в офертата на .............................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка 

за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни 

предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община 

Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани със средства по мярка 

М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от Програма за Развитие на 

Селските Райони 2014-2020 г.  

 

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото 

изпълнение на обществената поръчка. 

2. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. 

3. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на 

участника от процедурата. 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в 

процедурата. 

5. Не съм участвал като външен експерт по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на 

техническата спецификация и/или на методиката за оценка на офертите на горепосочената 

обществена поръчка. 

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

данни 
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Дата: .................................................. Декларатор:......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 
 

ОБРАЗЕЦ № 10 

 

 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

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

(трите имена) 

 

данни по документ за самоличност................................................................................................ 

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

 

 

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

(длъжност) 

 

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

(наименование на подизпълнителя) 

 

Декларирам: 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава): 

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

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

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

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

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  
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2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

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

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

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

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя) 

 

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. 

 

 

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

данни. 

 

 

Дата:  

Име и фамилия:  

Подпис на лицето (и печат): 

Документът се подписва от законния 

представител на Подизпълнителя или от 

упълномощено от него лице. 
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ОБРАЗЕЦ № 11 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

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

                                                              (собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................, 

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. .........., 

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

               (длъжност) 

на участник .........................................................................................ЕИК.......................................... 

(наименование на члена на обединението) 

 

в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор 

на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с 

подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за 

проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани 

със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от 

Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума ................................................. 

                                                                                                                                 /наименование на обединението/ 

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на 

съдружника/члена на обединението).............сме отговорни, заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора. 

 

2. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .................................................                                                          

                                                   /наименование на обединението/  

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на 

съдружника/члена на обединението).............сме задължени да останем в него за целия 

период на изпълнение на договора. 

 

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

неверни данни. 

 

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

                                                                                                                                                             /подпис и печат/ 
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ОБРАЗЕЦ № 12.1 
 

ДО  

ОБЩИНА ............... 

ОБЛАСТ ........................,  

ГР...................................,  

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

 № .............. 

/за участие/ 

(представя се в оригинал в офертата на участника) 

 

Известени сме, че нашият Клиент, ……………………….. (наименование и адрес на участника),  

наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № 

…………/…………г. (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата) 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за 

осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка за 

кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни 

предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община 

Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани със средства по мярка 

М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от Програма за Развитие на 

Селските Райони 2014-2020 г.  

 

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

Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова 

гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на  ........................ 

(словом: ................................)  лв. [посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията съгласно обявлението по процедурата]. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние …………………………. (наименование и 

адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим 

по посочената от Вас банкова сметка, сумата от ...................... лв.(.................. лева), в срок до 3 

(три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата 

декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия: 

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 
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 Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран факс и/или e-mail от обслужващата Ви 

банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез 

препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето 

искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, 

или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.  

 Тази гаранция влиза в сила, от ……………часа на ……………….г. (посочва се датата 

и часа на крайния срок за представяне на офертите). 

 Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече в  ……………. часа  на ………….. г. 

(посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника), 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 това писмо-гаранция ни е изпратено обратно 

или не. 

 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 лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

Подпис и печат:  

(БАНКА) 

 

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на 

банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка! 
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ОБРАЗЕЦ № 12.2 
 

ДО  

ОБЩИНА ................ 

ОБЛАСТ .................,  

ГР...............................,  

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

 № .............. 

/за изпълнение/ 

(представя се в оригинал при подписване на договора) 

 

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

................................, ул. ................................................, представлявана от 

......................................................,е  уведомена, че нашият клиент - 

―.....................................................................―, със седалище и адрес на управление гр. 

..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано 

от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на 

изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка 

за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни 

предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община 

Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията 

на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – V-ти проект‖, финансирани със средства по мярка 

М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖ от Програма за Развитие на 

Селските Райони 2014-2020 г.  

 

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

чл.59 ал.3 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 изпълнение открита във Ваша полза, 

за сумата в размер на [........лв.], представляващи 3 (три) на стоот цената, без ДДС, за 

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

съответствие с договорените условия. 

 

С оглед изложеното, Ние Банка .................................................................., гр. 

................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по 

посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо 
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писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент 

„......................................................................‖ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством 

централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 

автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да 

било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено 

искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по 

банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие. 

 

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до 

.............................................  година (не по-малко от 30 календарни дни след датата на 

окончателно приемане от Възложителя на извършената от Изпълнителя работа по 

договора за обществената поръчка). Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето 

потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената 

дата.  

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, 

независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.  

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно 

оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане. 

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички 

спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от 

българските съдилища. 

 

Подпис и печат:  

(БАНКА) 

 

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на 

банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка! 
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ОБРАЗЕЦ № 13 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

от ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

и подписано................................................................................................................................ 

 

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

(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на ..................................................................................................................... 

(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е 

приложимо):............................................................................................................; 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1.След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, 

получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че 

представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в 

документацията за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на 

консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо 

управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция 

и рехабилитация на улици на територията на община Белица – II-ри проект‖, 

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица – III-ти 

проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица – 

IV-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община 

Белица – V-ти проект‖, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони‖ от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 

г.  

 

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача‖ документация за участие 

и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни 

сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
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3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на 

нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

 

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец, като ще изпълним 

следните дейности: 

 

 

5. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете, 

регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата 

спецификация: 

 

Дейност 1:Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, 

включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за 

кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията 

и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, 

подлежащи за подпомагане 

 

Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането 

на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на изискуемите 

документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители. 

 

        6.За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:  

В съответствие с изискванията за изпълнение на предмета на поръчката и съгласно 

утвърдената документация за възлагане на обществена поръчка и методика за оценка 

представяме следното техническо предложение: 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Ангажираме се да изпълним поръчката качествено и в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

 

 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
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ОБРАЗЕЦ № 13-1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

 

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

(трите 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) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община 

Белица, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на 

изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици 

на територията на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, 

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти 

проект‖, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони‖ от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

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

техническото предложение)...... от техническото ни предложение, да се счита за 

конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

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

данни. 

 

Дата:  

Име и фамилия:  

Подпис на лицето (и печат): 

Документът се подписва от законния 
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представител на участника или от 

упълномощено от него лице. 
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ОБРАЗЕЦ № 14 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

от .................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 

и подписано от .......................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на ................................................................................................................... 

(на длъжност) 

 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е 

приложимо):............................................................................................................; 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община 

Белица, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на 

изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – I-ви проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици 

на територията на община Белица – II-ри проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на 

улици на територията на община Белица – III-ти проект‖, „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – IV-ти проект‖, 

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица – V-ти 

проект‖, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони‖ от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.  

 

1.1.Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 

съобразно условията на документацията за участие, както следва: 

 

 а). ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка (…………………… - 

цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - 

цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС; 

 

ОБЩАТА ЦЕНА по  буква «а)» е формирана по следните ценообразуващи 

показатели: 
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За Дейност1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, 

включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за 

кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията 

и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, 

подлежащи за подпомагане – ………………лв.(словом:……………………) без ДДС или ……….. 

лв.(словом:…………………………………) сДДС, разпределени както следва: 

Дейност/Задача 

– пореден 

номер 

Дейност/Задача - наименование  цена без 

ДДС в лв. 
 цена с 

ДДС в 

лв. 

1 

Поддейност 1.1  Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – I-ви проект‖ 

2 

Поддейност 1.2 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – II-ри проект‖ 
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3 

Поддейност 1.3 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖ 

4 

Поддейност 1.4 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖ 

5 

Поддейност 1.5 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – V-ти проект‖ 

 

 

За Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на 

изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на 
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изпълнители - ………………лв.(словом:……………………) без ДДС или ……….. 

лв.(словом:…………………………………) сДДС, разпределени както следва: 

Дейност/Задача 

– пореден 

номер 

Дейност/Задача - наименование цена без 

ДДС в лв. 
цена с 

ДДС в лв. 

1 

Поддейност 2.1  Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – I-ви проект‖ 

2 

Поддейност 2.2 Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – II-ри проект‖ 

3 

Поддейност 2.3 Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖ 
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4 

Поддейност 2.4 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление 

за подпомагане и окомплектоване на документите 

към него, анализ на икономическата устойчивост 

на проекта и инвестицията, екологична 

устойчивост и други икономически и социални 

анализи, нормативно изискуеми за конкретните 

дейности, подлежащи на подпомагане,необходими 

на община Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖ 

5 

Поддейност 2.5 Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – V-ти проект‖ 

 

 

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на 

настоящата поръчка (съответните дейности). В цената се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. 

Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. Прeдложената цена трябва да е в цели положителни цифри, закръглени до втория 

знак след десетичната запетая.  

 

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи за: 

възнаграждения на експертите от предложения от нас консултантски екип,  командировки, 

консумативи,  пътни разходи,  печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение 

на дейностите от обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

 3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да 

изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме 

съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички 
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наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за 

страната органи. 

 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и техническата спецификация по процедурата. 

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: .............................. 
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ОБРАЗЕЦ № 15 

 

 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

 
№..................../....................2016 г. 

 

 

Днес,.......................2016 год. в с..............., съгласно Решение № ...... / ..............2016 г. на Кмета на 

Община .................... за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

....................................................................................................................................., между:  
 

1.ОБЩИНА ....................., БУЛСТАТ/ЕИК: ………….., със седалище и адрес на управление: 

Област ………………, Община …………….., гр. ……………,ул. "….. ………………., 

представлявана от …………………….. – Кмет на Община ............... и ………………… – главен 

счетоводител на община ............... от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,   

 

и 

 

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

.................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК 

......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 

се сключи настоящият договор, за следното: 

 

 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 

Чл.1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на възмездна основа, при 

условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(приложение №: 1 към настоящия договор), Техническото и Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №: 2 и приложение №: 3 към настоящия договор) да предостави: 

 

Консултантски услуги за община Белица, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо 

управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и 

рехабилитация на улици на територията на община Белица – I-ви проект‖, 

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица – II-ри 

проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Белица – 

III-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Белица – IV-ти проект‖, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 

община Белица – V-ти проект‖, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони‖ от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-

2020 г. 

Дейност 1:Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, 

включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за 

кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията 

и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, 

подлежащи за подпомагане  

 

Консултантските услуги,свързани с подготовката на проекта,ще се състоят в следното: 

1.1 Приоритизиране на идентифицираните нужди в съответствие с общинския план за развитие 

на общината и стратегията за местно развитие; 

1.2 Изготвяне на предложение за обхват на заявление за подпомагане, включващо 

идентифицирани нужди от инвестиции, отговарящи в по-голяма степен на критериите за 

подбор, определени в ПРСР 2014-2020 г.; 

1.3 Изготвяне на анализи за екологична и икономическа устойчивост на проектното заявление;  

1.4Анализ за устойчивостта на инвестицията - описание на резултатите от изпълнение на 

инвестицията (проекта) и тяхната очаквана устойчивост. Резултатите са ползите и промяната, 

която ще се наблюдава след края на проекта. Резултатите са устойчиви, ако ползите се запазят и 

след приключване на финансирането; 

1.5 Изготвяне на други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни 

дейности; 

1.6 Подготовка на заявление за подпомагане; 

1.7Окомплектоване на документите за кандидатстване 

 

Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането 

на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на изискуемите 

документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители. 

 

Консултантските услуги по тази дейност ще се състоят в следното: 

2.1Подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни 

дейности;  

2.2Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. окомплектоване 

на пакета от документи към заявка за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед 

на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на 

заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; 

проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени 

СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и 

издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени 

плащания по проекта и коректното им документиране; 
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2.3 Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие‖ по 

повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на 

такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие‖ договор за финансово 

подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта; 

2.4 Осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в 

рамките на проекта – Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори; 

2.5 Изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта. - - - 

Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на 

проекта да дава отговори след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на 

изпълнение на проекта; 

2.6 Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на 

Възложителя; 

2.7 Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие‖ по 

време на изпълнение на проекта. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на 

препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени 

проверки на място и одити на изпълнението на проекта; 

2.8 Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие‖ по 

изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя; 

2.9Отчитане на дейностите по проекта; 

2.10 Окомплектоване на изискуемата документация към заявка за плащане (фактури, платежни 

нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на дейностите по 

проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за входиране в ДФ „Земеделие― 

 

 (2) За изпълнението на конкретна дейност със задачи по нея или предаването на 

документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват протоколи. 

Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверяват чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

            (3)Дейност 2 от настоящия договор следва да бъде изпълнена единствено и само за тези 

проекти, при които има сключени договор за отпускане на финансова помощ между община 

Белица и Държавен фонд „Земеделие‖ – Разплащателна агенция. В случай на получен в 

община Белица отказ от ДФЗ за финансиране на дадено инвестиционно намерение/проект, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да претендират по него за неустойки или 

пропуснати ползи за Дейности1 и 2от какъвто и да било характер или предмет. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 

................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно ......................... лв. 

(....................................................................) с ДДС, формирано както следва: 

 

За Дейност1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, 

включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за 

кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията 
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и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, 

подлежащи за подпомагане – ………………лв.(словом:……………………) без ДДС или ……….. 

лв.(словом:…………………………………) сДДС, разпределени както следва: 

 

Дейност/Задача 

– пореден 

номер 

Дейност/Задача - наименование  цена без 

ДДС в лв. 
 цена с 

ДДС в 

лв. 

1 

Поддейност 1.1  Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – I-ви проект‖ 

2 

Поддейност 1.2 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – II-ри проект‖ 

3 

Поддейност 1.3 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  
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„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖ 

4 

Поддейност 1.4 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖ 

5 

Поддейност 1.5 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление за 

подпомагане и окомплектоване на документите към 

него, анализ на икономическата устойчивост на 

проекта и инвестицията, екологична устойчивост и 

други икономически и социални анализи, 

нормативно изискуеми за конкретните дейности, 

подлежащи на подпомагане,необходими на община 

Белица за кандидатстване по проект:  

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – V-ти проект‖ 

 

 

За Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на 

изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на 

изпълнители - ………………лв.(словом:……………………) без ДДС или ……….. 

лв.(словом:…………………………………) сДДС, разпределени както следва: 

 

Дейност/Задача 

– пореден 

номер 

Дейност/Задача - наименование цена без 

ДДС в лв. 
цена с 

ДДС в лв. 
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1 

Поддейност 2.1  Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – I-ви проект‖ 

2 

Поддейност 2.2 Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – II-ри проект‖ 

3 

Поддейност 2.3 Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – III-ти проект‖ 

4 

Поддейност 2.4 Предоставяне на консултантски 

услуги преди подаване на заявлението за 

подпомагане , включващи изготвяне на заявление 

за подпомагане и окомплектоване на документите 

към него, анализ на икономическата устойчивост 

на проекта и инвестицията, екологична 

устойчивост и други икономически и социални 

анализи, нормативно изискуеми за конкретните 

дейности, подлежащи на подпомагане,необходими 
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на община Белица за кандидатстване по проект:  

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – IV-ти проект‖ 

5 

Поддейност 2.5 Предоставяне на  консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта, включително подготовка на 

заявки за плащане и окомплектоване на 

изискуемите документи по тях и предоставяне на 

правни услуги, свързани с подготовка на тръжни 

процедури по ЗОП за възлагане на одобрените 

инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект: 

    

„Реконструкция и рехабилитация на улици на 

територията на община Белица – V-ти проект‖ 

 

 

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в следните 

случаи: 

 по приложимите случаи съгласно Закона за обществените поръчки  

или 

  при одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на 

финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие‖, редуцира размера на 

възнаграждението по отделните дейности, което обстоятелство намери отражение 

в таблицата с одобрените разходи към договора за отпускане на финансова помощ   

или 

  сключване на Анекс между община Белицаи ДФЗ, към договор за отпускане на 

финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по 

отделните дейности, което обстоятелство намери отражение в таблицата с 

одобрените разходи към Анекса. 

 

Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред и 

отделно по всеки отделен одобрен проект:   
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1. Първо плащане в размер на 50% отдоговорената цена за изпълнение на Дейност 1, платимав 

срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Белица от Държавен фонд 

„Земеделие‖, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие‖ за отпускане на 

финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Авансово плащане в размер на 50% от договорената цена за изпълнение на Дейност 2, 

платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Белица от 

Държавен фонд „Земеделие‖, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие‖ за 

отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.Окончателно плащане в размер на 50% от договорената  цена за изпълнение наДейност 1 и 

Дейност 2за съответното одобрено инвестиционно намерение, платима в срок до 30 календарни 

дни след приемане с двустранно подписан констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

всички дейности по изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на исканеза 

окончателно плащанепо Договор за безвъзмездна финансова помощ за съответния проект и 

издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружена от приемо – предавателен протокол или 

други документи към фактурата, които удостоверяват качественото и пълно изпълнение на 

услугата в договорените срокове. 

(2) Плащанията по чл. 3, ал. 1 се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

посочена в издадените от него фактури. 

(3)Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително се посочва текст 

указващпредоставените услуги (посочва се предметът на услугата). При липса на някой от 

изискуемите реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането 

до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за 

извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на 

фактура, съответстваща на изискванията. 

(4) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не 

може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този 

случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи 

допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това.В 

този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата 

на  която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите 

разяснения, корекции и/или допълнителна информация. 

(5) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

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

БАНКА: ............................... 

(6)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) дни 

от промяната.В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията са надлежно извършени. 
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(7)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и 

точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да се 

установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора. 

(8)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях 

работи, които са приети по реда на настоящия договор. 

(9)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя 

(10) В случай на получен отказ за финансиране на дадено инвестиционно 

намерение/проект или в случай, че общината бъде поставена в невъзможност да кандидатства за 

финансиране (ограничен брой проекти за кандидатстване), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи 

плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и страните няма да претендират за неустойки или пропуснати 

ползи от какъвто и да било характер или предмет. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

 

 Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на работата, възложена с предмета на договора за 

настоящата поръчка е както следва: 

 

1. За дейност 1: 

Изготвянето на Заявлението за подпомагане, окомплектоването на необходимите документи и 

анализите на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други 

икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи 

за подпомаганепо всяко едно от проектните предложение, ще се извърши след датата на 

получено при Изпълнителя уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението 

на съответната дейност. Крайният срок за изпълнение на възложената с 

уведомлението/известиетодейност е не по-късно от 5 (пет) календарни дни предхождащи 

крайната дата за прием на инвестиционно намерение по Мярка М07 — „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони‖, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия‖ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., съгласно 

официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за 

подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г.  

 

Срокът за представяне на корекции по заявления за кандидатстване е до 2 календарни дни от 

датата на получаване на уведомително писмо от страна на Възложителя. 

 

2. За дейност 2:  
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Срокът за предоставяне на тръжни документации по ЗОП е до 15 дни след получаване на 

уведомително писмо от страна на Възложителя.  

 

В срока, упоменат в договора за отпускане на финансова помощ, Изпълнителят на 

обществената поръчка след получаване на необходимата информация от Възложителя е длъжен 

да изготви Списък с планираните обществени поръчки, Описателен документ към него и/или 

всяка друга необходима документация, съгласно изискванията на ДФЗ. 

 

Срокът за изпълнение на съответните дейности започва своето действие за съответния проект 

след сключване на договор за отпускане на финансова помощ за финансирането му и съгласно 

уведомлението на Възложителя до Изпълнителя. 

 

Крайният срок за изпълнение на съответната дейност е до датата на внасяне на искане/заявка за 

окончателно плащане по финансираня проект. 

 

Срокът за представяне на заявката за окончателно плащане, окомплектована с всички 

необходими документи - до 15 дни след изпълнение на всички обществени поръчки по 

съответния проект, предмет на финансиране по Договора за бъзвъзмезднафинанасова помощ и 

предоставяне на цялата изискуема информация и документи по проекта от страна на 

Възложителя. 

 

Срокът за представяне на корекции по заявките за окончателно плащане е до 5 календарни дни 

от датата на получаване на уведомително писмо от страна на Възложителя; 

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор 

възнаграждение в указания срок; 

 2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни, 

необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;  

 3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение 

на настоящия договор относно изпълнението на дейностите в същия.  

4.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

Чл. 6. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ 

работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във 

всеки един момент; 

 3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

             (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
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предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети 

лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава: 

1. Да извърши възложените дейности в срок, съгласно условията в чл. 4 на настоящия 

договор; 

2. Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа; 

             3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване; 

             4. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с изпълнение на настоящия договор; 

             5. Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на 

дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г.. 

   6. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, 

Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки 

чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и 

да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 

счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на 

проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на 

оперативната програма. 

   7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място; 

    8. Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване 

на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В 

случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

            9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: 

за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор. 

          10.Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 

съдържание. 

          11. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 

изпълнение на задълженията по настоящия договор. 

 12.Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, катосе задължава да посочи в тях, номера на 

настоящия договор. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни всички изисквания за визуализация, 

съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.‖, в 

т.ч. на всички изготвени от него документи, съобразно официално одобрените по програмата.   

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 7, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и под 
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каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с 

изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има 

такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнение на договора. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор; 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за 

качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор; 

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и 

информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на 

дейностите по чл. 1. 

 

РАЗДЕЛV. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 10. (1)При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на  3 /три/ 

на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв.. 

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

по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция. 

           (3)При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява 

в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното 

приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с 

констативен протокол по чл. 1, ал. 3. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до 

отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание 

получен отказ за финансиране и на трите проекта предмет на Консултантските услуги по 

настоящия договор,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен 

размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на 

договора. 

           (4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

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

           (5) В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане 

на всички финансови претенции между страните. 

          (6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, 

банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение 

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

 

РАЗДЕЛ VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 11. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 
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14―б― от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за 

изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. 

Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са 

възникнали и са били дължими преди настъпването му. 

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи 

повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да 

прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна. 

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок 

след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства 

(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на 

събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна 

периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото 

обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.  

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено 

обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират 

да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава; 

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство; 

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с 

клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички 

необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е 

възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са 

възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство; 

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до 

спирането му; 

Чл. 12. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са 

обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на 

договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 14 „б― от Закона за 

обществените поръчки). 

РАЗДЕЛ VІІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 13. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или 

изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други договорени дейности в 

установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 

% (нула цяло и десет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) 

от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 2. 

(2) При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на  0,10 % (нула 

цяло и десет процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет 

процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в  чл. 2.  

(3) За неизпълнението на други задължения по настоящия договор неизправната страна дължи 

на изправната неустойка в размер до 10 % (десет процента) от цената по договора, посочена в 

чл. 2. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-
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големи вреди. 

(4) При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, 

лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга. 

(6)При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % от стойността на 

некачествено или неточно извършените дейности. 

 

РАЗДЕЛ VIII. НЕРЕДНОСТИ 

Чл.14(1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба 

на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или 

пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на 

общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез 

неоправдан разход на средства. 

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 

изпълнението на договора.  

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, 

свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в 

случаи на установена нередност. 

Чл.15(1) В случай на установена нередност, допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният 

е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно получени суми. 

(2) В случаите по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване. 

(3) Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за 

извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 15 , както и натрупани 

лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 15, ал. 2 

от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка: 

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

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

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

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 16. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 

(петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено 

предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, 
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че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде 

обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.  

              (2) Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при 

настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 3. 

 

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 17. (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

 (2) Изменение на договора се допуска по изключение: 

 1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага 

промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. 

или  

2. в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки; 

или 

3. в случаите по чл. 2, ал. 2 от договора. 

 

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 18. (1) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

           (2) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на 

настоящия договор или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на 

такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 

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

действащото българско законодателство. 

Приложения: 

1) Техническа спецификация на Възложителя; 

2) Техническо предложение на Изпълнителя; 

3) Ценово предложение на Изпълнителя; 

 

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ОБЩИНА БЕЛИЦА    

  

КМЕТ:         УПРАВИТЕЛ: 

/……………….……../                                                          /………………../ 
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ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

    /……………….………./ 

                                 Изготвил:.............................................................. 

                                                 /........................................................................./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


