
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Образец  № 1 

СПИСЪК  

на документите и информацията, съдържащи се в офертата 

на........................................................................................ -  

(наименование на участника) 

 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 

инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор за изграждане, 

реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на територията на 

община Белица”  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”  

№ 
 Наименование на 

документ/информация  

Вид 

документ/информация 

(оригинал или заверено 

копие) 

Количество  

(бр./ стр.) 

От 

страница 

до 

страница 

1     

2     

...     

     

     

     

     

     

     

     

     

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

№ 
Наименование на 

документ/информация 

Вид 

документ/информация 

(оригинал или заверено 

копие) 

Количество  

(бр./ стр.) 

От 

страница 

до 

страница 

1     

2     

….     

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена” 



 

 

№ 
Наименование на 

документ/информация 

Вид 

документ/информация 

(оригинал или заверено 

копие) 

Количество  

(бр./ стр.) 

От 

страница 

до 

страница 

1     

2     

….     

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност/качество) 

                                                                   Печат 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ №2 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ  

НА  

УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 

„Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор за 

изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на 

територията на община Белица”  

 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

От:__________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,  

Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________, 

в качеството на ____________________________________________ 

Булстат / ЕИК: ________________________,  

Регистрация по ДДС: _____________________________________ 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________ 

 

Лице за контакти: _________________________________ 

Длъжност: ________________________________________ 

 

Обслужваща банка:_________________________ 

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

IBAN: ________________________________________, BIC: ___________________ 

Титуляр на сметката: ________________________________________ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване 

на авторски надзор за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална 

инфраструктура на територията на община Белица”, и подаваме настоящата оферта при 

условията, обявени в тази документация и приети от нас. 

  2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата. 

 



 

 

3. 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. 

 

4. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното 

се зачертава) подизпълнители: 

 

Подизпълнител 

изброите имената и 

адресите на 

подизпълнителите 

Видове работи, които ще 

изпълнява 

посочете видовете 

дейности 

% от общата стойност на 

поръчката 

посочете дела на участие 

на всеки подизпълнител 

   

   

   

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените 

подизпълнители за участието им – свободен текст. 

 

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. 

календарни дни, (но не по-малко от 180 календарни дни) от датата на получаване на офертата 

и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 

този срок. 

 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички 

изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

 

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите 

в офертата, представляващи неразделна част от нея. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и 

„д”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2 т. 1, 2, 2а, 4 и 5; чл. 47, ал. 5, т. 1 и 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 …………………………………………………………………….…, 

 

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

възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. 

упражняване на авторски надзор за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане 

на социална инфраструктура на територията на 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;  

 

 

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

отнася до конкретния участник): 

а) не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си. 

б) не е лишен от правото да упражнява строителна и проектантска дейност, или 

професия, свързана със строителната и проектантската дейност, съгласно законодателството 

на държавата, в която е извършено нарушението. 

в) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

г) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 

136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или 

по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

д) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки 

 

6. 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. 

 

7. 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 са:  

 

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

 



 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация са:  

 

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

 

2. …………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата  

 

............................/ ............................/ 

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

 

Име и фамилия 

 

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

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

 

Подпис 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец № 4  

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 

„…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……..….…” 
за позиция: ………..………………………………………….. [позицията се посочва, ако е 

приложимо].  

 

  Ние …………………………………………………………………..……………… [Банка], 

със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, 

ул. „……………………………………………………………………………………………….….”, 

№……………, с ЕИК:………………………………………………….………., представлявано 

от:………………………………………………………………………………………………….…. 

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

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

…………………………………………………………………………………………….………., сме 

запознати, че ……………………………………………………[Наименование на участника], с 

ЕИК:………………………………………………… ще участва в откритата с Решение 

…………………/……………2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

……………………………………………………………………………..…………..…. 
за позиция: …………………………………...[позицията се посочва, ако е приложимо]. 

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

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът …………………………… 

…………………….[Наименование на участника]  трябва да представи  в офертата си  банкова 

гаранция за участие в процедурата, за сумата в размер на ………………….……...лева 

…………………………………………..………………….[словом] 

           Като се има предвид гореспоменатото, ние ……...……………………..……….………… 

[Банка], със седалище и адрес на управление: град……………………………..……………….…, 

ул. „…………..………………………………..………………………..…….”, №……………….…, 

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас 

банкова сметка, сумата от……………………………………...лева ……………………..……….. 

……………………..[словом], представляваща гаранция за участие в срок до 3 [три] работни 

дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо 

Вашата декларация, удостоверяваща, че  е налице едно от следните  основание за усвояване на 

гаранцията, съгласно Закон за обществените поръчки: 

1.  Участникът оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти; 

2.  Участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществена поръчка. 

 

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до 

нас по следният начин:……………………………………. 

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

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

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

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

    Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2015 г. и е 

валидна до …………………часа на ………………….г.  

 

 



 

 

След тази дата ангажиментът на …………………………………….……………[Банка] се 

обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не. 

 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само 

след връщане на оригинала на същата в …………………………………..…[Банка]  на адрес: 

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

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

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

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

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

 

 

ЗА БАНКАТА:  

 

 
Правно обвързващи подписи:  

 

 

Дата  ________/ _________ / ______  

Подпис на лицето, печат  

__________________________  

Име и фамилия  _________________________  

Длъжност  __________________________  

 
 

Дата  ________/ _________ / ______  

Подпис на лицето, печат  

__________________________  

Име и фамилия  _________________________  

Длъжност  __________________________  

 



 

 

Образец № 5  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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

 

 

Долуподписаният /-ната/       ____________________________  

с лична карта №   __, издадена на     от                         

, с ЕГН                                   __   , в качеството ми на 

_________________________________ (посочете длъжността) на                         

_____________   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “…” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

 

В представената оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд.  

 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                            (подпис, печат) 

 

 

 



 

 

 

Образец № 6  
 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я   

  ЗА 

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

 

 

Долуподписаният /-ната/       ____________________________  

с лична карта №   __, издадена на     от                         

, с ЕГН                                   __   , в качеството ми на 

_________________________________ (посочете длъжността) на                         

_____________   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

 

 Запознат съм с проекта на договор и приложенията към него и съм съгласен с 

условията му. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

................................                                           Декларатор: ................................................ 

(дата на подписване)                                                                 (подпис и печат) 

 



 

 

Образец № 7  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА И ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА 

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАРИЧНА ФОРМА  
 

Указание: Участниците попълват образец № 7, ако гаранцията за участие е представена в 

парична форма. 

 
 

Наименование на участника  ………………………………………………………….  

Координати:  

Адрес:……………………………………………………….……………………….  

Телефон № ………………………………………………………………………….  

Факс: …………………………………………………………………………..... . . . . .  

Е-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

ЕИК:  ………………………………………………………………………………………… 
 

Представената от нас гаранция за участие в парична форма, в размер на 

……………………… /…………………………./ лева, за обществена поръчка с предмет: 

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

за позиция: ……………………/ако е приложимо/ в предвидените в ЗОП срокове, следва да 

бъде върната по следната банкова сметка: ………………………………………..……………, 

при банка …………………………………………………………………………............................... 

 
Задължаваме се при настъпване на промяна по банковата сметка и обслужващата банка  

да уведомим писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална 

информация за банковата сметка и обслужващата банка. 

 
Правно обвързващ подпис:  

 

 

Дата  ________/ _________ / ______  

Подпис на лицето, представляващо 

участника или на упълномощеното 

лице; печат  

 

__________________________  

Име и фамилия  _________________________  

Длъжност  __________________________  

 



 

 

Образец № 8  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ЗА АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА 

УЧАСТИЕ  

 
Указание: Участниците попълват образец № 8, ако формата на гаранцията за участие е 

банкова гаранция. 

 
Наименование на участника  ………………………………………………….... . . . . . . .  

Координати:  

Адрес:……………………………………………………….…………………...…..  

Телефон № ………………………………………………………………………….  

Факс: …………………………………………………………………………..... . . . . .  

Е-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

ЕИК:  ………………………………………………………………………………………… 
 

 
Представената от нас гаранция за участие под формата на банкова гаранция, за 

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

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

за позиция……………………………………………../ако е приложимо/,  следва да бъде върната 

в предвидените в ЗОП срокове по куриер до адресат: ………………………………………… 

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

на адрес:  град: ………….…………… пощенски код……………………........................................ 

улица……………………………..……………………………..……., вх. … № …………………..., 

ет.  …….…...... телефон: …………….……………… факс: …….……………………....………….. 

електронна поща …………………………..……………..………………………………................... 

лице за контакти: ………………………………………………..………………………………….... 

 
Задължаваме се при настъпване на промяна на обстоятелствата по-горе да уведомим  

писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за 

актуален адрес и лице за контакти. 

 
Правно обвързващ подпис:  

 

 

Дата  ________/ _________ / ______  

Подпис на лицето, представляващо 

участника или на упълномощеното 

лице; печат  

 

__________________________  

Име и фамилия  _________________________  

Длъжност  __________________________  



 

 

Образец № 9  

 

 

СПИСЪК 

на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата 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) 

 

Заявявам следните услуги, които са еднакви/сходни с предмета на обществената поръчка: 

 

 

№ 

Предмет на 

изпълнените услуги и 

кратко описание 

Крайна дата на 

изпълнение на 

услугите 

Получател на услугата 

1    

2    

 

 
В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 

51, ал. 4 ЗОП/Указание: Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните 

регистри, на които той се позовава. 

Забележка: Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 

4 ЗОП доказателства./ Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности 

и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, 

определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя 

доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 
 

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

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата  

 

............................/ ............................/ ............................ 

 

Име и фамилия 

 

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

 

Подпис (и печат)  

 

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

  



 

 

Образец № 10  

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА,  

КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА 

 

 

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

с ЕГН.................................., лична карта № ..................., издадена на ............................................./ ……………….……г. от 

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

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

                                                                 (посочете длъжността)  

на ..........................................................................................................................................................., 

(посочете  наименованието на участника/подизпълнителя) 

с ЕИК: ……………………..…………….., актуален телефон: ………………………….…............. 

факс: …………………………….; електронна поща………………..……………………………... 

1. При изпълнение на поръчка „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор за изграждане, 

реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на територията на община Белица”, ще използваме следния 

екип от експерти: 

 

част  

/описва се проектната част, която ще изпълнява 

експерта/ 

Име,  

презиме 

и фамилия 

Образование и 

професионална 

квалификация;  

правоспособност/ко

гато е приложимо/ 

Професионален 

опит в години 

Специфичен професионален 

опит /описва се името на 

проекта, частта по която е 

участвал експерта, 

възложител, период на 

изпълнение/ 

Получател на  

Услугата  

Ръководител проект Ръководител проект      

Ключов експерт 1: Строителен инженер 

по „Архитект” 

     

Ключов експерт 2: Строителен инженер 
по „Геодезия” 

     

Ключов експерт 3: Строителен инженер 

по специалност „Ландшафтен архитект” 

     



 

 

Ключов експерт 4: Строителен инженер 
по „Електро” 

     

      

 

В случай че експерт/експерти посочен в списъка не е служител/ работник на участника, този експерт представя декларация за 

ангажираност. 

 

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-

горе експерти. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______  

Подпис на лицето и печат  

__________________________  

Име и фамилия  _________________________  

Длъжност  __________________________  
 



 

 

 

Образец № 11  Указание: Декларацията се подписва от лицата, които представляват 

участника/ чл. 24а ППЗОП/Такива могат да бъдат законния представител на участника или 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата/.В случай че комисията за провеждане 

на процедурата установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от процедурата 

всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия. 

 

 
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 и за липса на пречки за участие в процедура по 

ЗОП, съгласно 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 „..........................................................................................“ 

 

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.  

 

 

     3.За  представлявания от мен участник не са налице условия, възпрепятстващи 

участието му  в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно  Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 



 

 

собственици. 

 

 

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

 

 

Дата  

 

............................/ ............................/ 

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

 

Име и фамилия 

 

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

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

 

Подпис (и печат) 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец  № 12 

 

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

ползва подизпълнител/и. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са 

повече от един. 

 

 

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 „....................................................“ 

 

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.  



 

 

 

 

Дата  

 

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

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

 

Име и фамилия 

 

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

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

 

Подпис (и печат)  

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  № 13 

 

 

ОФЕРТА  
 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор 

за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на 

територията на община Белица”,  

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

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от 

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

в качеството ми на .....................................................................................................................................  
(посочете длъжността) 

на ................................................................................................................................................................, 
(посочете  наименованието на участника) 

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: …………………………............. 

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………... 

 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………  

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

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

 

      Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в 

срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение. 

                                                                                                                                                          

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 

нас и възложителя. Предлагаме общ срок за изпълнение на проектирането 

……………………………………, от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на 

възложителя. Срокът не тече при хипотезите, съгласно проекта на договор. 

 

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   

проектирането в обхвата на позицията по-дълъг от посоченият за всяка позиция.  

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______  

Подпис на лицето и печат  

__________________________  

Име и фамилия  _________________________  

Длъжност  __________________________  
 



 

 

Образец  № 14 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор 

за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на 

територията на община Белица”,  
 

 

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

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от 

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

в качеството ми на .....................................................................................................................................  
                                                                 (посочете длъжността)  

на ................................................................................................................................................................, 
(посочете  наименованието на участника) 

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: …………………………............. 

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………... 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен 

проект, вкл. упражняване на авторски надзор за изграждане, реконструкция, ремонт и 

обзавеждане на социална инфраструктура на територията на община Белица” 

 

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в 

Техническата спецификация. 

2. Срокът за изготвяне на инвестиционен  проект във фаза работен проект с подробни 

количествено-стойностни сметки по съответните части – до /……… / календарни дни от 

датата на получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя  и ще бъде окончателно 

определен съгласно предложението на участника, избран за изпълнител  до датата на 

предаването на изготвения работен проект в община Белица. 

3. Дейностите по упражняване функциите на авторски надзор започват да текат от датата на 

подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №  3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и 

определяне на строителна линия и ниво и се считат за изпълнени с издаването на 

удостоверение за въвеждането в експлоатация на строежа. 

 

 

Подпис и печат:  
Дата ________/ _________ / ______  

Име и фамилия __________________________  

Длъжност __________________________  

Наименование на участника __________________________ 
 

 



 

 

Образец  № 15 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор 

за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на 

територията на община Белица”,  
 

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

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от 

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

в качеството ми на .....................................................................................................................................  
                                                                 (посочете длъжността)  

на ................................................................................................................................................................, 
(посочете  наименованието на участника) 

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: …………………………............. 

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………... 

Регистрация по ЗДДС: ...................................................................................................................... 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура 

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

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

 

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на  поръчката е в размер на: 

………………/……………………………………………………………………….……./ без ДДС, 

формирано както следва: 

/изписва се с думи/ 

н Име на дейността Цена 

1. „Изготвяне на инвестиционен проект за 

изграждане, реконструкция, ремонт и 

обзавеждане на социална инфраструктура на 

територията на община Белица” 

 

 Общо за проектиране:  

2. Авторски надзор на инвестиционен проект за 

изграждане, реконструкция, ремонт и 

обзавеждане на социална инфраструктура на 

територията на община Белица” 

 

 Общо за авторски надзор:  

 Сума (1+2)  
 

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите 

по настоящата обществена поръчка. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи 

на увеличение. 
 Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен 

предложение 

Подпис и печат:  
Дата ________/ _________ / ______  

Име и фамилия __________________________  

Длъжност __________________________  

Наименование на участника __________________________



 

 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

 

/Проект/ 

 

Днес, ............…….. г., в гр.  Белица 

Между 

 

 

1. 1. ОБЩИНА БЕЛИЦА , БУЛСТАТ ...................... ,с адрес: гр. Белица обл. Благоевград, ул. 

"Георги Андрейчин" №15, представлявана от Радослав Ревански – Кмет на общината, наричана 

по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

2......................................................................................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с 

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

представляван от ...................................., в качеството  му на ................................................................  

 

В изпълнение на Решение №.............../........... г. на Кмета на Община Белица за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. 

упражняване на авторски надзор за изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане 

на социална инфраструктура на територията на община Белица”,  
 

и открита с Решение №.............../...........г.  на Кмета на Община Белица на основание 74, ал.1 от 

Закона за обществените поръчки,  

 

      се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 

Чл.1. (1) Предмет на този договор е изпълнение   на  обществена поръчка с предмет: „Изготвяне 

на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор за изграждане, 

реконструкция, ремонт и обзавеждане на социална инфраструктура на територията на 

община Белица”, съгласно заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число Техническото предложение и Ценово предложение/Предлагана 

цена/, която са неразделна част от този договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да  разработи проектите във фаза „работен проект”, съгласно 

заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  в това число 

Техническото предложение и Ценово предложение/Предлагана цена/, които са неразделна част от 

този договор. 

(3) а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши упражняване на авторски надзор съгласно чл.162,ал.2 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи 

по инвестиционните проекти, изготвени, съгласно чл. 1, ал. (2). 

(4) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор. 

 

ІI. СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА 

ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза, считано от датата на подписването му  и приключва с 

изпълнение на всички задължения на страните по него. 
(2) Срокът за изпълнение на  проектирането е 30 дни, съгласно представената и приета оферта и  

започва да тече, считано от датата на получаване на писмо за стартиране на договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва с предаване на работните проекти в деловодството на Община 



 

  

Белица. Срокът на дейностите по упражняване функциите на авторски надзор започват да текат от 

датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №  3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и 

определяне на строителна линия и ниво и се приключват с издаването на удостоверение за 

въвеждането в експлоатация на строежа. 

(3) Сроковете, свързани с задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  относно проектирането спират 

да текат в следните случаи: 
 

1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални 

разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;  

2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за 

започване или реализиране на изпълнението; 

3. Срокът не тече  при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са 

подписали констативен протокол по реда на чл. 30, ал.5 от настоящия договор, за чийто 

непредвиден характер страните са  съгласни и влияе на започването или реализирането на 

изпълнението; 
4. Срокът не тече за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части 

от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя; 

5. Срокът не тече за времето на забавянето,  когато забавата е причинена поради виновно 

действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- до неговото преустановяване или когато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поиска промени в работата, които изменят предадено задание за 

проектиране и/или одобрени от него решения или предшестващи фази. 

(4) Срокът се продължава след съгласуването и/или одобряването и/или изпращането на 

писмени указания (забележки, пропуски, допълнения или препоръки) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива или след  извършване на необходимото действие от орган 

или администрация, обуславящо започването и/или реализацията на изпълнението или след 

отпадане на непредвидените обстоятелства или след  отпадане на  друго препятствие  по чл. 2, 

ал.3. 

(5) Обстоятелствата по ал. 3 и ал.4 се документират чрез двустранно подписан протокол 

между страните.  
Чл.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 10 календарни дни преглежда проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението. 

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира непълноти и/или несъответствия, и/или 

недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им и задържа плащането до 

приемането на  проекта без забележки. 

(3) В срок от 10 календарни дни от деня на получаване на писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или 

недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да укаже и по- дълъг срок ако преработването на проекта 

не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  а е в следствие на  нововъзникнали обстоятелства, промени в 

нормативната уредба и др. обстоятелства, с които е необходимо проекта да се съобрази, но не са 

били налице при сключването на договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  e длъжен да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и 

държавни органи според естеството на конкретния проект ако такова съгласуване се изисква от 

действащото законодателство. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 

която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя 

и на подизпълнителя. 
 

 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РЕД ,УСЛОВИЯ  И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 

 

 

Чл.4. (1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е:  ................... лв. (...................словом.............), без ДДС, в това число: 



 

  

1. Общата цена за изготвяне на проектите, предмет на този договор е ........ лв. 

(....словом......), без ДДС и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне 

на проектите. 

2. Общата цена на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор 

е ............. лв. (...........словом..........), без ДДС и включва всички разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. дневни, квартирни, транспорт и др. 
(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка 

и се считат включени в определеното по-горе възнаграждение по ал. 1.  

(3) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора 

съгласно техническо задание от документацията и съгласно техническото предложение от 

офертата – заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) Договореното  възнаграждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период на 

изпълнение на договора. 

Чл.5. (1) Възнаграждението за изпълнение на услугата по чл. 4, ал. т. 1 се заплаща по банков 

път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка IBAN...................................., BIC код 

........................, при банка 

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

(2) 1. Първо плащане в размер до 5 000 /пет хиляди/ лева от посочената в чл. 4, ал. 1, т.1 цена, 

платимо в срок от 30 дни след издаване на разрешение за строеж и влизането му в сила.  

2. Окончателно плащане - в размер равен на разликата между сумата по 4, ал. 1, т.1 и чл.5, ал.2, 

т.1., платимо след приемане на изпълнението на поръчката от Възложителя и получаване на 

авансово плащане по сключен договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ в 

резултат на одобрение на проекта, предмет на настоящия договор по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 и/или по друга донорска програма. 

(3) 1. Авансово плащане в размер до 50% /двадесет/ от посочената в чл. 4, ал. 1, т.2 цена, платимо 

в срок от 10 дни след Протокол обр. 2 към Наредба №  3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и 

определяне на строителна линия и ниво. 

2. Окончателно плащане в размер на 50%/ петдесет/ или равно на разликата между сумата по чл 4, 

ал. 1, т.2 и чл.5, ал.3, т.1. Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя след 

представяне на обобщен протокол - справка за вложените часове, подписан от проектанта. 

Плащането се извършва по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от до 5 /пет/ работни дни. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във връзка с извършване на плащанията по предходните алинеи, по 

изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да договори срок за 

изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, когато това се 

налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл.6. (1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да извърши възложените работи точно и при спазване на:  

1. Техническата спецификация, която е неразделна част от този договор;  

2. условията на техническото предложение, получено в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка. 

3. нормативните актове на българското законодателство, имащи отношение към изпълнението на 

настоящия договор; 

4. с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Закона за устройство на територията, Наредба №4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др. нормативна уредба. 

5. проектните материали да бъдат предадени в 5 / пет / еднообразни екземпляра.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора чрез физически лица от 

списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за 



 

  

изпълнението на обществената поръчка. Да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, 

всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури 

необходимите условия за работата на своя екип. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, 

отнасящо се до предмета на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, 

ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при 

проектирането и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, 

човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото 

законодателство.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно/съвместно със следните 

подизпълнители, посочени в офертата му:............................................................................................. , 

с който/които подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение. 

В случай на използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение. 

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на 

договора, включително и при наличието на подизпълнители.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в срок предмета на договора по чл.1 ал. 1.  

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви точни и верни обобщена  количествено- стойностна 

сметка за обектите и отделни количествено- стойностни сметки за всеки обект в обхвата й; да 

изпълни възложените му проектни разработки качествено и в определените срокове;  
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в 

представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на 

строителството в срок не по-малко от 10 /десет/ календарни дни от уведомяване от Възложителя, 

за което последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и 

несъответствия в работния проект, дори след неговото приемане, са изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в  обсъждане на проектите и в работни срещи с 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по 

договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, 

етичност и почтеност. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички 

обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното 

неизпълнение, забавено или лошо изпълнение. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и разглежда всички писмени указания и 

възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване на услугите 

по този договор, и да ги отстранява своевременно за своя сметка. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по време на изпълнение на 

проекта. 

(14) При предаване на Работните инвестиционни проекти, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

координати за връзка на носителите на авторски права върху проектите, които ще упражняват 

авторски надзор по време на строителството на обектите. 

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и 

материали, изработени в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в чл. 4 от настоящия договор 

възнаграждение по начина и в сроковете описани в чл.5.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да  изисква и получава наличните изходни данни за 

проектиране на посочените обекти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да  изисква необходимото 

съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнение на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение на 

предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при 

наличие на обективни причини за това /прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на 

трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите специалисти следва да отговарят на същите 

изисквания, както одобрените съгласно офертата. 



 

  

(4) В случаите по ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като 

мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на 

обективна причина. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени 

досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага 

доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит,  

еквивалентни на тези на заменения експерт или по- високи. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, 

отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа 

информацията и доказателствата по ал. 4. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този договор 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор.  

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята администрация, които да 

контактуват с  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, служители, проектанти, членове на 

екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите изходни данни. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, предвиден за 

проектиране и да съдейства за изпълнението на проектните разработки, както и да определи 

служители, които ще подписват приемо- предавателните протоколи. 

(4)В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с проектите, той 

уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връща проекта или проектната част с писмени 

указания за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок не по-малко от 10 календарни дни, от 

получаване на уведомлението по предходното изречение.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме необходимите действия за кандидатстване с 

изработените инвестиционни проекти, предмет на настоящия договор по всички възможни програми 

за финансиране.  

(6) Възложителя се задължава да не възлага изработването на други инвестиционни проекти в рамките 

на обектите в обхвата на настоящия проект, преди окончателното приключване на този договор. 

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация 

относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор, както и да 

изисква представяне на готови проектни части за удостоверяване етапа на изпълнението и да 

проследява изпълнението, както и  да  съгласува предварително  проектни решения. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага проектни идеи, които не променят 

съществено техническите задания, без увеличаване на  договорената цена и да упражнява чрез 

свои представители контрол върху изпълнението на проектните разработки, предмет на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по този договор, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, произтичащи от 

предмета на договора.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и 

грешки в проектите, констатирани преди окончателното им приемане или констатирани в резултат 

на проведена съгласувателна или друга процедура от компетентни органи.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и 

грешки в представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на 

строителството в срок не по-малко от 10 /десет/ календарни дни от уведомяване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което не дължи заплащане.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 

документи за цялостното последващо използване на проекта и негови  съставни части. 

(7) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. 
 



 

  

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.10.(1) При неизпълнение на този договор, всяка от страните дължи обезщетение за 

причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство. 

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод 

изпълнението на договора.  

Чл.11. При неспазване на срокът за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0.2% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет 

процента) от стойността на договора.  

Чл.12. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предприеме необходимите действия по кандидатстване 

за финансиране с инвестиционните проекти, предмет на настоящия договор в срок от 2 години от 

предаването на проектите, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 

или пропуснати ползи в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. 

Чл.13. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изработване на нови инвестиционни проекти в 

обхвата на настоящия договор, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди в размер на пропуснатите ползи от договора. 

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 14. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от 

Закона за обществените поръчки случаи.  

Чл.15. Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в 

писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).  

Чл.16. Настоящият договор може да се прекрати: 

1.по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение.  

2. от изправната страна по договора – при виновно неизпълнение на задължение на другата страна 

със седем дневно предизвестие, след доказване на виновното неизпълнение; 

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора със седем дневно 

предизвестие  при следните условия:  

1. При забавяне на някой от сроковете за изпълнение на поръчката с повече от 30 дни.  

2. Когато изпълнението на възложената поръчка или на съответния етап от нея, не отговаря на 

предмета на договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е 

необходимо (съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени или не са били 

поправени след дадени указания в предвидените срокове). 
 

XІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.18. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" 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. Докато траят „непредвидените обстоятелства”, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или 

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

бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това 

неизпълнение вреди.  

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да 

възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.  

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото 

обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.  
 
IX. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 19. (1) Като се изключат случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 



 

  

страните спират изпълнението по договора, тогава, когато причините са свързани с приемане или 

одобряване от органи, които не са в състава на администрацията на Възложителя. В този случай 

страните съставят и подписват протокол за спиране изпълнението на договора. В протокола се 

посочват причините за спирането и периода, за който се спира дейността. 
 (2) Срокът на изпълнение на договора се удължава с периода на спирането. 

Х. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления 

помежду си само в писмена форма за действителност.  

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

п.к. …..……., гр. …………………., ул. „…………………………….” № ….… .  

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

п.к. …..……., гр. …………………., ул. „…………………………….” № ….… .  

 (4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да 

уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на 

посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.  

Чл. 21. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.  
Чл. 22.В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила 

нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се 

заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и 

на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Неразделна част от настоящия договор са Техническа спецификация; Техническо предложение и  

Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................................  

КМЕТ: ................................. /..................................../  
 

 

 ................................. /..................................../  

 

 ................................. /..................................../  


