
ОБРАЗЕЦ №1 
ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет .................. 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
Настоящата оферта e подадена от: 
                                                      /наименование на участника/ 
ЕИК ..................................... 
и подписана от: 
                                                            /три имена/ 
в качеството му/им  на 
                                                                       /длъжност/ 
          

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
1. Заявяваме, че желаем да участваме, и че представяме оферта за участие в 
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет .................., ,  

 
2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме 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. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв 
предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието. 

5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни, 
считано от датата на крайния срок за подаване на офертите и то ще остане обвързващо за 
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

6. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  
всички изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура. 

7. Ще представим списък на всички документи (съответно копия на документи), в 
подписан и подпечатан вид. 
 

Дата …………….                                                      Име ................... 
                                                                                          (подпис, печат) 
 

ПОЯСНЕНИЕ:  Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на 
оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 
упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на 
обединение. 

 



ОБРАЗЕЦ №2 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

 

 

1. ……………………………………………………………. стр. ……. 

2. ……………………………………………………………. стр. ……. 

3. ……………………………………………………………. стр. ……. 

4. ……………………………………………………………. стр. ……. 

5. ……………………………………………………………. стр. ……. 

6. ……………………………………………………………. стр. ……. 

7. ……………………………………………………………. стр. ……. 

8. ……………………………………………………………. стр. ……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Дата …………….                                                      Име ................... 
                                                                                          (подпис, печат) 
 

 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато участник ще използва подизпълнители, представените за тях 

документи се описват в Образец № 2 към документацията.  
Когато участник в процедурата е обединение, представените за участниците в обединението 

документи се описват в Образец № 2 към документацията.  
Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно 

списъка. 
 



ОБРАЗЕЦ №3 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 
 
1.Наименование на участника: 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
2.Адрес за кореспонденция: 
гр. …………………………… ул. …………………………………….. п.код. ……… 
телефон: ……………………………….. факс: …………………..…………… 
e-mail: ……………………………………………….. 
 
3.Лице за контакти: 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
длъжност………………………………………………………………………………………
……… 
телефон/ факс. ……………………………………………….. 
 
4.Банкови реквизити на сметката 
 БАНКА: ……………………………………………….. 
 BIC:  …………………………………………………… 
 IBAN:  …………………………………………………. 
5.Титуляр на сметката: 
………………………………………………….…………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата …………….                                                      Име ................... 
                                                                                          (подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЕНИЕ: Когато участникът предвижда използването на подизпълнители документът 
се представя за всеки от тях.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документът се 
представя, както от обединението като цяло, така и от всяко физическо и/или юридическо лице 
включено в него, като за неприложимите данни следва да посочва с текст „неприложимо”. 



ОБРАЗЕЦ №4  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, т. 2а и т. 5  
от Закона за обществените поръчки 

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

(три имена) 
Данни по документ за самоличност .............................................................. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на …………………………………………………….. 

(длъжност) 
на ……………………………………..…………………………………………………  

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет ..................,  

Д Е К Л А Р И Р А М: 
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на 

задължения по договор за обществена поръчка. 
4. Не съм 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. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 
 
Дата:  ............ ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
        (подпис, печат) 
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва 

задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се 

представя и в превод. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки 

един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 



ОБРАЗЕЦ №5  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществените поръчки 

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

(три имена) 
Данни по документ за самоличност .............................................................. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ……………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………..………………………………………………… -  

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена позиция № ............. с 
предмет ..................,  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 
2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по 

ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните си закони и 
подзаконови актове; 

3. Представляваният от мен участник ...................................................................
       (посочете фирмата на участника): 

а) не е в открито производство по несъстоятелност; 
б) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон;  
в) не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 

подзаконови актове; 
г) неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил 

дейността си. 
4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата 

или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за 
които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. 

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно 
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 
до 5 години. 

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

                                           
1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния 
документ към настоящата декларация. 
	



Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

Дата:  .. ............ ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
        (подпис, печат) 
 
 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

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

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки 
един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗЕЦ №6  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
Подписаният: …………………………………………………………………........... 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност .............................................................. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ……………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………..………………………………………………… -  

(наименование на участника) 
 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена позиция № ............. с 
предмет ..................,  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Не съм свързано лице по смисъла на т.23а от допълнителните разпоредби на 
Закона за обществени поръчки с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата администрация. 

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 
или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.    
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 
 
Дата:  .................... ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
        (подпис, печат) 
 
 

ПОЯСНЕНИЕ:В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва 
задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

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

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки 
един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 
 

 
 
 
 



 
ОБРАЗЕЦ №7 

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

за приемане на условията в проекта на договора 
 
Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност ............................................................................ 
....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена позиция № ............. с 
предмет ..................,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Запознат съм със съдържанието на проекта/ите на договор и приемам / не 
приемам (ненужното се зачертава ) условията в него/тях. 
 
 
 
 

 
Дата:  .. ............ ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
        (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЕЦ №8  
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет .................. 
 
До:____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 
От:___________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 
с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,    
Булстат/ЕИК: ________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение 

на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет ..................  

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

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката по обособената позиция е 
………….. 

 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 
 

 
 
Дата …………….                                                      Име ................... 
                                                                                          (подпис, печат) 
 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2. 

 



ОБРАЗЕЦ №9  
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет ..................,  

До:_____________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

От:_____________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,  
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,  
ЕИК   /  Булстат: _____________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________ 
Разплащателна сметка:     
банков код:___________________;                                
банкова сметка:_______________ ;                                
банка: _______________________ ;                     
град/клон/офис: _______________;  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в 
обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, 
ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена 
позиция № ............. с предмет ..................,  

във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва: 
 

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

Общата цена по обособена позиция № ….. е: ……………………. лв. 
(словом…………………………………………лв.) без включен ДДС 
и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС. 

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на 
поръчката. 

Посочената цена не подлежат на промяна през целия срок на действие на 
договора за изпълнение на поръчката. 



Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. 

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, 
посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом. 

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 
обособената позиция на поръчката, съгласно условията, залегнали в договора.  

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да подпишем договора и представим парична/банкова гаранция за изпълнение 
на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС. 
  
 
 
Дата …………….                                                      Име ................... 
                                                                                          (подпис, печат) 
 

 
Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на 

такава регистрация. 
 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОБРАЗЕЦ №10  
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
Декларация, съдържаща информация за оборота от сходни с предмета на 

обособената позиция дейности, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП 
 
Подписаният: …………………………………………………………………................ 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност ............................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
........................................................................................................................................ 
в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………………………………………………………… -  

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище”, Обособена позиция № …… с 
предмет ……………………………….. 
 

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има: 
 

Оборот от сходни с предмета на обособената позиция дейности за последните 
три (2010, 2011 и 2012 г.) години, както следва: 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. ОБЩО 2010 г. + 2011 г. + 2012 г. 
Оборот от 
сходни с 
предмета на 
обособената 
позиция дейности 
за последните 
три години (в 
лева) 

    

 
Забележка: Декларацията следва да бъде придружена от баланси и отчети за 

приходите и разходите за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която 
участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите 
не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър. 
 
 
Дата:  ............      ДЕКЛАРАТОР:  
          (подпис, печат) 
 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се 
попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с 
поставените минимални изисквания за подбор. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документът се представят за 
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 



ОБРАЗЕЦ №11 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през 
последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) сходни с предмета на обособената 

позиция, съгласно чл. 51 от ЗОП 
Подписаният: …………………………………………………………………................ 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност ............................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище””, Обособена позиция № ............. с 
предмет .................. 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
В периода от 2010 г. до момента (до крайната дата за подаване на документация 

за участие в процедурата), представляваният от мен участник е изпълнил следните 
договори, сходни с предмета на обособената позиция: 
Година/ 
№ по ред 

Описание на предмета 
на договора 

Възложител Период на изпълнение 

2010 г.    
1.    
   Всичко за 2010 г. 
2011 г.    
1.    
   Всичко за 2011 г. 
2012 г.    
1.    
   Всичко за 2012 г. 
    Общо за периода  

Забележка: Минимум три договора, посочени в декларацията трябва да бъдат 
придружени от препоръка за добро изпълнение, издадена от контрагентите по 
договорите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя-
контрагент по договора, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, 
както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си 
задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за 
съответствие на препоръките с действително извършената работа. При 
установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.  

 
Дата:  ............    ДЕКЛАРАТОР: 
        (подпис, печат) 
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се 

попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с 
поставените минимални изисквания за подбор. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документът се представят за 
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 



ОБРАЗЕЦ №12 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
 
Подписаният: …………………………………………………………………................ 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност ............................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище””, Обособена позиция № ............. с 
предмет .................. 
 
 
 
     ДЕКЛАРИРАМ: 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския 
регистър и неговият Единен идентификационен код (ЕИК) е: ...................................... 
 
 
 
 
Дата: ………………    ДЕКЛАРАТОР:………………. 
                                                                                                  (подпис, печат) 
 

 
 
 
 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от 
тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

  



ОБРАЗЕЦ №13 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за участието или неучастието на подизпълнители 
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

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

(три имена) 
Данни по документ за самоличност ............................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
участник в обществена поръчка с „Изготвяне на конструктивно обследване на 
сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически 
паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата 
на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за 
архивохранилище””, Обособена позиция № ............. с предмет .................. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
Участникът ........................................................................................................ 
(посочете фирмата на участника),  
когото представлявам: 
 
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да 

използва/ще използва подизпълнители; 
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................, 
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата; 
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

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

.........% от общата стойност на поръчката. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 
 

Дата:  ............     ДЕКЛАРАТОР:  
          (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОБРАЗЕЦ №14 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 
 
Подписаният: ………………………………………………………………................... 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност .............................................................................. 
........................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на …………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на ……………………………………..………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище””, Обособена позиция № ............. с 
предмет .................. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
1. От името на представляваното от мен дружество: 

 …………………………………………………… 
(посочете юридическото лице, което представлявате) 
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ................................................. 
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 
при изпълнение на горепосочената поръчка. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 
....................................................................................................................................................... 
(изброите конкретните части от обекта на обособената позиция, които ще бъдат 
изпълнени от Вас като подизпълнител) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения 
по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и 
да представим самостоятелна оферта. 

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

4.1. Документ за регистрация* или Единен идентификационен код съгласно чл. 
23 от Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно 
националното законодателство на чуждестранните лица. 

*Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е 
регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския 
регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се представи декларация за 
регистрация по закона за търговския регистър, в която да се посочи ЕИК на 
дружеството. 

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида 
и дела на нашето участие: …………………………………………………………………. 

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно 
вида и дела на нашето участие: ……………………………………………………………… 



4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от 
ЗОП 
(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като 
изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и 
подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал); 

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата 
документация за участие: ……………………………………………………………… 

 
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

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

Дата:  ............     ДЕКЛАРАТОР:  
          (подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОБРАЗЕЦ №15 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за възможност за използване на строителна лаборатория 
 
Подписаният: ………………………………………………………………................... 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност .............................................................................. 
........................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на …………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на ……………………………………..………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на 
конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, 
изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата 
конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и 
преустройство на сутерена за архивохранилище””, Обособена позиция № 1 с 
предмет „Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. 
София, ул.”Алабин” № 35” 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Представляваното от мен дружество разполага със собствена/наета акредитирана 
строителна лаборатория.  

 
 
 
 
 
 

Дата:  ............     ДЕКЛАРАТОР:  
          (подпис, печат) 
 
 
 
 
 

Забележка: При наличие на собствена лаборатория към декларацията се 
представя и акредитация от ИА „Българска служба за акредитация” или еквивалент. 
При наета лаборатория се представя копие от договор за наем. 

 
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларация се представя 

само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални 
изисквания за подбор. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документът се представят само 
от тези, за които е необходимо съгласно вида и дела на участие. 
 

 
 



ОБРАЗЕЦ №16 

Проект 

Д О Г О В О Р 
(за обособена позиция 1  и обособена позиция 2) 

 

Днес …………….. 2013 г., в гр. София, между: 

1. Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), гр. София, бул. “Христо 
Ботев” №47, БУЛСТАТ 130008993,  представлявана от инж. Милка  
Гечева – началник на ДНСК и Звезделина Иванова – началник на отдел ФОУС, 
наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 

и от друга страна, 

2. ………………………………… , със седалище: ………………………………  и 
адрес на управление…………………………………….., ЕИК ………………………….. , 
представлявано от ……………………………………………, в качеството на 
………………………………….., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-
……………. от …........2013 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по 
обществена поръчка с предмет „Изготвяне на конструктивно обследване на 
сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт 
и изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в 
гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за 
архивохранилище”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,открита 
Решение № …………………… 2013 г. на Началник на ДНСК се сключи настоящият 
договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
изпълни обществена поръчка с предмет  „Изготвяне на конструктивно обследване на 
сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и 
изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в 
гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за 
архивохранилище”  по Обособена позиция №………. с предмет 
……………………………………………………., съгласно техническата спецификация на 
обособената позиция, приложение №1, неразделна част от настоящият договора и 
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение №2, неразделна част от 
настоящия договор.  

 

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Общата стойност на работата по чл.1 е в размер на ………………, 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3 към 
настоящия договор, което е неразделна част от него. 

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на изменение освен в 
предвидените от ЗОП случаи. 



 (3) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на 
възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, 
оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон, транспорт и 
всякакви други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата от него 
безусловна цена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви 
условия във връзка с тези разходи извън цената по ал. 1.  

 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева с 
платежно нареждане по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния 
начин: 

1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от общата цена 
на услугата, платими до 20 (двадесет) дни след подписване на договора и 
представяне на оригинална фактура за дължимата сума; 

2. Окончателното плащане в размер на 70% (седемдесет процента) от 
общата цена на услугата, платими до 30 (тридесет) дни след предаване на 
……………………………………….. (необходимите документи, според 
обособената позиция)  и предоставяне на оригинална фактура за 
дължимата сума. 

 

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 4. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 
……………………… и започва да тече от датата на сключване на договора. 

 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 5. (1) Приемането на документацията по извършената по чл. 1 работа се 
осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните 
по договора. 

(2) В срок до 10 (десет) работни дни от получаване на документацията по ал.1  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да се произнесе по представената документация, като я одобри 
или върне за доокомплектоване. 

(3) В случай, че извършената работа не е в съответствие с нормативната уредба, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ я връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на несъответствията, 
като определя подходящ срок за това.  

(4) Цялата документация следва да бъде оформена и предоставена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

- в 2 /два/ оригинални екземпляра; 
- на хартиен и технически носител. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



(1.) да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, 
уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката, 
включително и авторските права върху всеки разработен документ; 

(2.) да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество 
на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(3.) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да нанася корекции и да преработва 
документите, разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(4.) да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез 
проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното 
изпълнение; 

(5.) да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1.) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, съгласно 
условията на чл. 3 от настоящия договор; 

(2.) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, необходими 
за изпълнението на договора; 

(3.) да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими 
му за качественото изпълнение на работата; 

(4.) да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че документ, разработен в 
изпълнение на договора се връща за корекции и да посочи какви са съответните 
забележки и коментари на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1.) да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в 
настоящия договор; 

(2.) да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване 
на дейностите, предмет на този договор; 

(3.) да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходими за изпълнението на 
договора; 

(4.) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в 
сроковете по този договор; 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1.) да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор с грижата 
на добър търговец, качествено и в съответствие с действащото българско 
законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на 
този договор; 

(2.) да нанася корекции и да преработва документите, подготвени в изпълнение 
на договора за своя сметка, съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 



(3.) да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на 
работата, предмет на този договор; 

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.10 (1). Към момента на сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 3% 
/три процента/ от стойността на договора. Гаранцията може да бъде учредена под 
формата на банкова гаранция или предоставена като парична сума, внесена по сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2).Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да учреди в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранцията за добро изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде 
безусловна и неотменима за срок 30 дни след изпълнение на договора.  

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се ползва от гаранцията за добро изпълнение, в 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора.  

(4). В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията 
съгласно ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови 
размера на гаранцията. 

(5). Учредената гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 
(тридесет) работни дни от след приключване на изпълнението на работата по чл. 1. 

(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение в случай, че 
възникне спор между страните, относно изпълнението на настоящия договор, който е 
внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното 
решаване на спора.  

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11.  Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока; 
2. с изработване и предаване на всички материали; 
3. с едностранно 7 дневно писмено изявление на изправната страна за 

развалянето му при неизпълнение от другата страна; 
4. в предвидените от ЗОП случаи. 

Чл. 12. (1) При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността на дължимата 
сума, но не повече от 5 (пет) % от забавеното плащане. 

Чл. 13. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от 
стойността на договора, но не повече от 5 (пет) % от общата сума.  

 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.14.(1). За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на този договор се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.  



(2). Всички изменения и допълнения на клаузите на този договор се 
осъществяват чрез двустранно подписани допълнителни споразумения, които са 
неразделна част от този договор и са съобразени със Закона за обществените поръчки. 

Чл.15. При възникване на спорове между страните във връзка с изпълнението на 
договора, същите се решават в дух на разбирателство, а когато това се окаже 
невъзможно – по съдебен ред. 

Чл. 16. Страните по договора се задължават да не разпространяват 
информацията, станала им известна по време на изпълнението му. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка 
от страните. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническа спецификация;  

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

…………………….       …………………….... 

инж. Милка Гечева       

 

 

……………………. 

Зв. Иванова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ №16а 

Проект 

Д О Г О В О Р 
(за обособена позиция 3) 

 

Днес …………….. 2013 г., в гр. София, между: 

1. Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), гр. София, бул. “Христо 
Ботев” №47, БУЛСТАТ 130008993,  представлявана от инж. Милка  
Гечева – началник на ДНСК и Звезделина Иванова – началник на отдел ФОУС, 
наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 

и от друга страна, 

2. ………………………………… , със седалище: ………………………………  и 
адрес на управление…………………………………….., ЕИК ………………………….. , 
представлявано от ……………………………………………, в качеството на 
………………………………….., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-
……………. от …........2013 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по 
обществена поръчка с предмет „Изготвяне на конструктивно обследване на 
сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт 
и изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в 
гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за 
архивохранилище”, Обособена позиция № 3 с предмет „Изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, 
бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, 
открита Решение № …………………… 2013 г. на Началник на ДНСК се сключи 
настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
изпълни обществена поръчка с предмет  „Изготвяне на конструктивно обследване на 
сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и 
изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в 
гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за 
архивохранилище”  по Обособена позиция № 3 с предмет „Изготвяне на проект за 
усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо 
Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище”, съгласно 
техническата спецификация на обособената позиция, приложение №1, неразделна част 
от настоящият договора и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение 
№2, неразделна част от настоящия договор.  

 



ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1)  Общата стойност на работата по чл.1 е в размер на ………………, 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3 към 
настоящия договор, което е неразделна част от него. 

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на изменение освен в 
предвидените от ЗОП случаи. 

(3) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на 
възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, 
оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон, транспорт и 
всякакви други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата от него 
безусловна цена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви 
условия във връзка с тези разходи извън цената по ал. 1.  

 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3.  Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева с 
платежно нареждане по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка  по следния 
начин: 

1.  Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от общата цена 
на услугата, платими до 20 (двадесет) дни след подписване на договора и 
представяне на оригинална фактура за дължимата сума; 

2. Междинно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от общата цена 
на услугата, платими до 30 (тридесет) дни след издаване на разрешение за 
строеж и представяне на оригинална фактура за дължимата сума; 

3. Окончателното плащане в размер на 20% (двадесет процента) от общата 
цена на услугата до 30 (тридесет) дни след издаване на разрешение за 
ползване  и предоставяне на оригинална фактура за дължимата сума. 

 

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 4. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 
……………………… и започва да тече от датата на сключване на договора. 

 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 5. (1) Приемането на проекта по чл. 1 се осъществява с приемо-предавателен 
протокол, подписан от представители на страните по договора. 

(2) В срок до 10 (десет) работни дни от получаване на проекта по ал.1  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да се произнесе по представения проект, като го одобри или 
върне за корекции. 

(3) В случай, че извършената работа не е в съответствие с нормативната уредба, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ я връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на несъответствията, 
като определя подходящ срок за това.  

(4) Цялата документация по проекта следва да бъде оформена и предоставена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 



- в 2 /два/ оригинални екземпляра; 
- на хартиен и технически носител. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1.) да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, 
уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката, 
включително и авторските права върху всеки разработен документ; 

(2.) да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество 
на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(3.) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да нанася корекции и да преработва 
документите, разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(4.) да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез 
проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното 
изпълнение; 

(5.) да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1.) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, съгласно 
условията на чл. 3 от настоящия договор; 

(2.) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, необходими 
за изпълнението на договора; 

(3.) да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими 
му за качественото изпълнение на работата; 

(4.) да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че документ, разработен в 
изпълнение на договора се връща за корекции и да посочи какви са съответните 
забележки и коментари на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1.) да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в 
настоящия договор; 

(2.) да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване 
на дейностите, предмет на този договор; 

(3.) да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходими за изпълнението на 
договора; 

(4.) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в 
сроковете по този договор. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 



(1.) да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор с 
грижата на добър търговец, качествено и в съответствие с действащото българско 
законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на 
този договор; 

(2.) в случай на необходимост от преработка на проекта по повод забележки 
на контролни органи при съгласуването му и/или от консултанта при оценяването му, 
да отстрани забележките за своя сметка; 

(3.) да извършва авторски надзор по време на строителството по всички 
части; 

(4.) да нанася корекции и да преработва документите, подготвени в 
изпълнение на договора за своя сметка, съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(5.) да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на 
работата, предмет на този договор; 

(6.) да предаде резултатите от изпълнението на договора включително и 
авторските права върху всеки разработен документ. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.10 (1). Към момента на сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 3% 
/три процента/ от стойността на договора. Гаранцията може да бъде учредена под 
формата на банкова гаранция или предоставена като парична сума, внесена по сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2).Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да учреди в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранцията за добро изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде 
безусловна и неотменима за срок 30 дни след изпълнение на договора.  

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се ползва от гаранцията за добро изпълнение, в 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора.  

(4). В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията 
съгласно ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови 
размера на гаранцията. 

(5). Учредената гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 
(тридесет) работни дни от след приключване на изпълнението на работата по чл. 1. 

(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение в случай, че 
възникне спор между страните, относно изпълнението на настоящия договор, който е 
внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното 
решаване на спора.  

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11.  Настоящият договор се прекратява: 
5. с изтичане на срока; 
6. с изработване и предаване на проекта; 
7. с едностранно 7 дневно писмено изявление на изправната страна за 

развалянето му при неизпълнение от другата страна; 
8. в предвидените от ЗОП случаи. 



Чл. 12. (1) При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността на дължимата 
сума, но не повече от 5 (пет) % от забавеното плащане. 

Чл. 13. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от 
стойността на договора, но не повече от 5 (пет) % от общата сума.  

 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.14.(1). За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на този договор се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.  

(2).Всички изменения и допълнения на клаузите на този договор се 
осъществяват чрез двустранно подписани допълнителни споразумения, които са 
неразделна част от този договор и са съобразени със Закона за обществените поръчки. 

Чл.15.При възникване на спорове между страните във връзка с изпълнението на 
договора, същите се решават в дух на разбирателство, а когато това се окаже 
невъзможно – по съдебен ред. 

Чл. 16. Страните по договора се задължават да не разпространяват 
информацията, станала им известна по време на изпълнението му. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка 
от страните. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническа спецификация  

2. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

…………………….      …………………….... 

инж. Милка Гечева       

 

 

……………………. 

Зв. Иванова 

 


