
Образец № 1 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

ул. „Георги Андрейчин“ № 15 

гр. Белица, П.К. 2780 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на 

проект за социална инфраструктура в Община Белица”. 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в 

която участникът е установен)  

  

Седалище: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  



  

  

Участникът се представлява заедно 

или поотделно (невярното се 

зачертава) от следните лица: 

1. …………......................................... 

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

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на 

сметката:............................................ 

  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за 

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

„Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на 

проект за социална инфраструктура в Община Белица“, като подаваме оферта при 

условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 

същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.  

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

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

. 

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

. 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, 

дял от стойността на обществената поръчка (в %) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……. календарни дни 

считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Неразделна част от настоящия документ са:  

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  и 5 ЗОП, 

подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация. 

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

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



упълномощено лице) 

 

 

                                                                                                                                

 

 Образец № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 

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

 

1. 

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

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

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

в качеството си на 

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

(длъжност) 

2. 

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

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

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

в качеството си на 

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

(длъжност) 

3. 

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 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от 

консултантски услуги във връзка с разработването на проект за социална 

инфраструктура в Община Белица“. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 



 

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; 

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

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

e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.9 

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

. 

3.......................................................................................................................................................

. 

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

. 

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

.  



3.......................................................................................................................................................

.  

 

 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис ........................................................................................... 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис ........................................................................................... 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис ........................................................................................... 

(Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които 

представляват съответния участник според документите му за регистрация. 

Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.) 

Образец № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 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 ................................................................................................................................, 

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

възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Предоставяне на пакет от консултантски 

услуги във връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община 

Белица“. 

 

 



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 наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

   

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) 

(Декларацията се подписва от 

законния представител на 

участника или от надлежно 

упълномощено лице, което подава 

офертата) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

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 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:  „Предоставяне на пакет от 

консултантски услуги във връзка с разработването на проект за социална 

инфраструктура в Община Белица“. 

 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 наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 



  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 

 

(Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще 

ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че 

са повече от един.) 

 



Образец № 5 

 

СПИСЪК 

по чл. 51, ал. 1, т. 1 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:  „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във 

връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община Белица“, 

заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата 

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

конкретната обществена поръчка, както следва: 

  

№ Предмет на 

изпълнената услуга 

и кратко описание 

Начална дата на 

изпълнение на 

услугата 

Крайна дата на 

изпълнение на 

услугата 

Получател на 

услугата 

1.         

2.         

  

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме 

следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП (изброяват се конкретните приложени от 

участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава): 

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

. 

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

. 

        Декларирам, че посочените от мен в таблицата проектни предложения са одобрени за 

финансиране от съответната институция или органа пред която са подадени и който е 

отговарял за тяхното одобрение; 

        Декларирам, че за посочените от мен в таблицата изготвени документации нямам 

наложени финансови корекции въз основа на съдържанието и заложените критерии за подбор 

в самите документи; 

 

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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



Подпис (и печат)  ........................................................................................... 

 

(Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в 

чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства) 

 



Образец № 6 

 

 

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: „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във 

връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община Белица“, 

заявяваме: 

1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената 

поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са: 

  

Служител/ експерт 

(трите имена) 

Образование 

(степен, 

специалност, 

година на 

дипломиране, № 

на диплома, 

учебно заведение) 

Професионален опит 

/в години/ 

Специфичен 

професионален опит 

/описва се името на 

проекта, частта по 

която е участвал 

експерта, възложител, 

период на изпълнение/ 

1.        

2.        

  

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 наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 



Образец № 7 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт
 

 

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

. 

                                              (трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

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

в качеството ми на експерт в офертата на.......................................................................................  

                                                                                   (наименование на участника) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет:  

„Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на 

проект за социална инфраструктура в Община Белица“. 

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

качественото изпълнение на обществената поръчка.  

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

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

на участника от процедурата. 

5. 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. 

 

 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

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

 

 



Образец № 8 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 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: „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във 

връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община Белица“. 

 

 

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 наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

 

(Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като 

същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 

Декларацията се прилага в Плик № 2.) 

 

  

                                                                                                                       



 Образец № 9 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

ул. „Георги Андрейчин“ № 15 

гр. Белица, П.К. 2780 
 

УЧАСТНИК: _____________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

Предоставяне на пакет консултантски услуги във връзка с разработването 

на проект за социална инфраструктура в Община Белица“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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: „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с 

разработването на проект за социална инфраструктура в Община Белица“. 

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. 

 

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. Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

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

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

……… 

 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  /ако е приложимо/. 

 

 

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, 

ал. 4 от ЗОП (по образец) коя част от нея има конфиденциален характер и да 

изисква от Възложителя да не я разкрива. 

 

                        Приложение 1- „Организация на работата”  

                       Приложение 2-  „Управление на риска” 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

 



Образец № 10 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

ул. „Георги Андрейчин“ № 15 

гр. Белица, П.К. 2780 
 

УЧАСТНИК: _____________________________________________________________________ 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

 

„Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на 

проект за социална инфраструктура в Община Белица“.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

1. Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвена 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и 

нормативните изисквания в тази област. 

 

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; 

формирана както следва: 

 

Дейност 

– 

пореден 

номер 

Дейност - наименование Цена без ДДС 

в лв. 

Цена с ДДС в 

лв. 

 

 

 

1 

Предоставяне на консултантски услуги, 

свързани с подготовката на проекта и 

окомплектоване на заявление за 

подпомагане, необходимо на Община 

Белица за кандидатстване с проектно 

предложение по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Предоставяне на консултантски услуги 

при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта в случай на 

сключен договор за отпусната финансова 

помощ по ПРСР 2014г.-2020г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО   

 

 

          2. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: В предлаганата от нас цена 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.  

 

4. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение 

извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

            5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

5.1. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите,  

залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и 

съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи. 

5.2. Обслужваща банка:   ..................................................  

Номер на сметката: …………………………………………….. 

Б. код .......................................,            

Титуляр на сметката:………………………………………….... 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане на …………. (словом) календарни дни включително от датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите.  

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

                                                                                                                         



 Образец № 11 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 

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

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

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

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

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет 

месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или 

свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари. 

 

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

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

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

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет 

месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или 

свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари. 

 

3..................................................................................................................................................... 

(трите имена) 

данни по документ за 

самоличност...................................................................................................  

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

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет 

месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или 



свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари. 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

                                                                                        



Образец № 12 

 

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 

 

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:  „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във 

връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община Белица“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

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. 

 

                                                 
1 Оставя 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. Когато участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 

представляват. 

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

включено в обединението.  

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. 



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

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

 
            

 

Днес ...........................2016 г., в град Белица, между: 

 

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, ЕИК/БУЛСТАТ ......................................., с адрес: град Белица, 

Област Благоевград, ул. “Георги Андрейчин” № 15, представлявана от 

.................................................................. – кмет на Община Белица и ............................. – главен 

счетоводител на Община Белица, наричани по – долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 

 

и 

2. ……………….., с адрес на управление: ……………………, ЕИК ………………, 

идентификационен номер по ДДС (ако има), представлявано от …………... – …………., 

наричано по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки, след проведена процедура, открита с Решение № ………………на 

Кмета на община Белица, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени 

поръчки ......................................., се сключи настоящият договор, с който страните по него се 

споразумяха 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, 

Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави пакет консултантски 

услуги във връзка с разработването на проект за СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В 

ОБЩИНА БЕЛИЦА. 

(2). Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните основни 

дейности: 

             1. Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на 

проекта и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Белица за 

кандидатстване с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020г.; 

             2. Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, 

изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната 

финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. 

 (3). За изпълнението на конкретна дейност или предаването на документи по същата, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват констативни протоколи. Окончателното 

изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез 

двустранно подписан констативен протокол. 



            (4). Дейност 2 от настоящия договор следва да бъдe изпълненa единствено и само при 

сключен 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 проект за социална инфраструктура в Община Белица, настоящият договор 

ще се счита за изпълнен, при условие че е извършено плащането по чл. 3, ал. 1, т. 1, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да претендират за неустойки или пропуснати ползи 

за Дейност 2 от 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: 

 
Дейност 

– 

пореден 

номер 

Дейност - наименование Цена без ДДС в 

лв. 

Цена с ДДС в 

лв. 

 

 

 

1 

Предоставяне на консултантски услуги свързани с 

подготовката на проекта и окомплектоване на 

заявление за подпомагане необходимо на община 

Белица за кандидатстване с проектно 

предложение по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Предоставяне на консултантски услуги при 

управлението, изпълнението и отчитането на 

проекта в случай на сключен договор за отпусната 

финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО   

 

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

случаи: 

 по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки  

или 

  при одобрение на проекта 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 Белица и 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:   

1. За Дейност 1: 

1.1. Плащане на 2000 лв. /две хиляди/ лева без ДДС от възнаграждението предвидено за дейност 

1 по настоящия договор, в срок от 14 (четиринадесет дни) след подписване на настоящия 

договор. Останалата сума след одобрение в срок до 10 (десет) работни дни, след получаване на 

авансово финансиране от фонда и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

2. За Дейност 2 (Плащанията за Дейност 2 ще бъдат извършвани в случай на подписан договор 

за отпускане на финансова помощ между община Белица и Държавен фонд „Земеделие” и 

одобрение на разход от ДФЗ за изплащане на субсидия за Дейност 2 предмет на настоящия 

договор): 

 



2.1. Плащане в размер на 50% от възнаграждението предвидено за дейност 2 по настоящия 

договор по проект за социална инфраструктура в Община Белица, в срок до 10 (десет) 

работни дни след получаване на авансово финансиране от фонда, и издадена фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

2.2. Окончателно плащане на възнаграждението предвидено за дейност 2 по настоящия договор, 

в срок до 10 (десет) работни дни, след получаване на уведомително писмо от Държавен фонд 

„Земеделие“ за одобрено окончателно плащане по проекта, след превеждането на средствата за 

окончателно плащане по проект, срещу оригинална данъчна фактура на стойност до одобрения 

размер на сумата за дейността. 

 

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

посочена в издадените от него фактури. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

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

настоящата поръчка, започва да тече от датата на подписването му и приключва с изпълнението 

на всички дейности по проект за социална инфраструктура в Община Белица.   

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

  Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в 

указаните срокове; 

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; 

 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 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.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

    1. Да извърши възложените дейности с грижите на добър стопанин и 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, като се задължава да посочи в тях, номера на 

настоящия договор.           

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 

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. 

 

      РАЗДЕЛ V. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 10. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на 

параграф 1, т. 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. 11. 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 VІ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 12. (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). 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-големи вреди. 

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

неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга при условията на 

чл.3, ал.1 от настоящия договор. 

 

РАЗДЕЛ VII. НЕРЕДНОСТИ 

Чл.13 (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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква 

информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

последващи действия в случаи на установена нередност. 

Чл.14 (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. 14 , както и 

натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в 

срока по чл. 14, ал. 2 от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

посочена от възложителя  банкова сметка: 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 15. (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 със 7 

(седем) 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, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито 

производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на 

него бъде открито производство по ликвидация.  

      5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

      6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

 6.1.забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

работни дни; 

 6.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

 6.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

6.1.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

 

   (2). Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при 

настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 4. 

   

 

РАЗДЕЛ IХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 16. (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 Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 17. (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. 

  

 

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ : 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………… 

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

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………….… 

                          /……………………………./ 

 

      

                           

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.......................... 

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

 

 
 

 

 

 

 

 


