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РАЗДЕЛ І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

РАЗДЕЛ ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1
 

                                                 
1
 Прилага се копие от решението и обявлението. 
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РАЗДЕЛ ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обект на обществената поръчка е Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка е избор на изпълнител за „Преустройство и реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и 

пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. 

„Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, район „Средец”. 

 

2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ - не се предвижда 

възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

3.МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – гр. София, Район „Средец” ул. „Г. Марков” № 

2, ОДЗ №18 „Детски свят”   

 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – максимален срок 18 (осемнадесет) календарни 

месеца, считано от датата на съставяне на Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството (откриване на строителна площадка). Датата на 

откриване на строителна площадка ще бъде определена след осигуряване на първото междинно 

финансиране за обекта. Максималният срок за валидност на договора при неосигурено 

финансиране е двадесет и четири месеца от датата на подписването му, след което се прекратява 

с протокол между страните. 

 

5. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 

Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП. 

 

6. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и с ДДС и се предлага от 

участника в Офертата му – „Предлагана цена”  – Приложение № 7. Стойността на поръчката 

обхваща всички разходи, свързани с качественото изпълнение на обекта в описания вид и обем 

съгласно одобрените проекти /по част технология, следва да се вземе впредвид приложената 

количествена сметка към инвестиционият проект/  и не може да надвишава 2 200 000  (два 

милиона и двеста хиляди) лева без ДДС. 

 

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

Заплащането на строителните и монтажни работи, предмет на настоящата обществена поръчка, 

ще се извършва съгласно условията на договора - междинни през 2015г. и 2016г. и окончателно 

през 2017г. при условията на раздел III, т.4 от настоящата документация, както следва:  

 

- Авансово плащане – без авансово плащане. 
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- Междинни плащания след осигурено финансиране в общ размер на не повече от 40% 

(четиридесет процента) от стойността на договора платими от бюджетните средства на бюджета 

през 2015 г., като първото междинно плащане се извършва за актувани работи, равни най-малко 

на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Всяко следващо междинно плащане се 

извършва за актувани работи, равни най-малко на 5 % (пет процента) от стойността на договора. 

- Междинни плащания след осигурено финансиране в размер на 50% (петдесет процента) от 

стойността на договора, платими от бюджетните средства на бюджета през 2016 г., като всяко  

плащане се извършва за актувани работи, равни най-малко на 5 % (пет процента) от стойността 

на договора. 

Окончателно плащане след осигурено финансиране в размер на 10% (десет процента) от 

стойността на договора, платимо от бюджетните средства на бюджета през  2017 г.. В случай, че 

бъде осигурено пълно финансиране на обекта за 2016г., възложителят ще извърши 

окончателното плащане през 2016 г. 

- Междинните плащания се извършват след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на: 

справка за изпълнени СМР,  сметка № 22 за изплащане на изпълнени СМР, акт обр. 19/ 

приемателен протокол, всички актове и протоколи за съответния етап съгласно Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, оригинална фактура на стойност, 

равна на стойността на изпълнените СМР. 

- Окончателното плащане се извършва след подписване на протокол образец 16 и издаване на 

Разрешение за ползване, окончателен отчет за извършените СМР, както и оригинална фактура за 

дължимата стойност. 

Всички плащания се извършват в: ЛЕВА (BGN).  

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да извърши строителството по 

възложената обществена поръчка с предмет: Преустройство и реконструкция на  ОДЗ №18 

„Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и реконструкция” в УПИ-ІІІ 

за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, район „Средец” 

и по-специално: 

- да извърши строителството с грижата на добрия търговец, съгласно издадените строителни 

книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и изискванията на 

строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности; 

- да извърши всички необходими дейности и стъпки, свързани с актовете и протоколите съгласно 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

- да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 - 

3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 

- да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети 

лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала 

му известна при или по повод изпълнението на договора за строителство;  
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- да информира лицето, упражняващо строителен надзор и Възложителя, за всички потенциални 

проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия 

договор, като предложи адекватни решения за тях;  

- да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на 

договора; 

- да представя изискуемите застраховки съгласно условията на документацията и договора за 

строителство;  

- да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи тогава, когато това е 

пряко свързано с осъществяването на строителните дейности, съгласно ЗУТ и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане, след упълномощаване. 

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, 

документирането и приемането на строителството съгласно Закона за устройство на територията, 

подзаконовите нормативни актове към него, както и всички действащи в Република България 

нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на 

Инвестиционния проект. 

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Договорът за настоящата обществена поръчка се счита за сключен от датата на подписването му 

от страните. 

Срокът за изпълнение на поръчката е максимално 18 (осемнадесет) календарни месеца, считано 

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

по време на строителството (откриване на строителна площадка).  

РАБОТЕН ЕЗИК 

Работният език на договора е българският. 

 

При извършване на строителството избраният изпълнител следва да се съобразява с българските 

стандарти (или еквивалент), закони и наредби в областта на строителството. 

 

2. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

 

Строително-монтажните работи на обекта ще бъдат изпълнени от Изпълнителя съгласно 

одобрените проекти. В техническото предложение следва да бъде посочена подробна обосновка 

на предлаганата цена, даваща възможност на Възложителя да прецени предвидените от 

участника строително-монтажни дейности, техните вид, последователност и обем/количество. 

Обосновката на цената се изготвя в свободен вид по преценка на участника. 

 

СТРОИТЕЛНА ЧАСТ  

- Изработка, материали и стоки: 

Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на настоящата поръчка, 

трябва да са нови и неупотребявани и трябва да представляват съвременни технологични  

разработки. Всички материали се доставят на строителната площадка с документи за качество – 

сертификати, декларации за съответствие, инструкции за прилагане/ползване и т.н. За целите на 

оценяването на предложенията на участниците трябва да приложат документи за качество за 

следните основни материали: покрития за стени, подове и подови настилки, врати, дограма, 
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сградните и площадковите инсталации, подземните проводи и съоръжения, подлежащи на 

изместване и др, като качеството на влаганите материали трябва да отговаря най-малко на 

качеството на материалите, вложени в строителството на новопостроената детска градина /ОДЗ 

№ 18 “Детски свят” – пристройка/ в съседство до обекта на настоящата поръчка. Като 

сертификатите на вложените материали в ОДЗ № 18 “Детски свят” – пристройка ще бъдат 

предоставени от Възложителя след поискване от страна на участниците. Участниците подписват 

декларация по образец – Приложение № 26 за съответствието на предлаганите от тях материали 

с изискванията на Възложителя.  

 - Захранване, ел. ток и напрежение: 

Номиналното напрежение е 380/220V AC и честотата е 50 Hz. В продължение на цялата 

строителна работа Изпълнителят ще бъде отговорен за доставката на временно ел. захранване, 

ако такова му е необходимо. Разходите по присъединяване към електрическата мрежа и за 

консумираната ел. енергия са за сметка на Изпълнителя. 

Материалите, оборудването и инсталацията трябва да отговарят на наредбите, валидни към 

момента на изпълнение на проекта в Република България. Спазването на изискванията и 

детайлите за обслужване на местната електрическа компания ще бъде отговорност на 

Изпълнителя. 

 - Информация и задължения на Изпълнителя, отнасящи се до организацията на обекта: 

Средства за оказване на първа помощ. Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол 

на обекта нужните лични предпазни средства и облекло; 

Изпълнителят ще организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са 

безопасни; 

Осветление на работните места и Обекта;  

Противопожарно оборудване. 

 

- Правила за безопасност и общ правилник за обекта: 

Изпълнителят ще носи пълната отговорност за намирането, запознаването и спазването на 

правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта (детска градина). Те 

трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти. 

Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, 

възникнали в процеса на изпълнението на обекта. 

 

 - Стандарти, мерки и теглилки: 

По отношение на тегло и мерки всички материали и оборудване ще отговарят на метричния /SI 

Международен Стандарт. 

 

По отношение на материалите и строителството за целия проект ще се използва Български 

държавен стандарт или еквиваленти. Продуктите от подобни материали трябва да са съвместими 

и взаимно заменяеми без употребата на специални адаптери. 

 

Предупредителните знаци и цветната маркировка не могат да заместват предпазните средства и 

устройства. 
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3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

 

А) ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

От самото начало и до завършването на работата по проекта Изпълнителят ще носи отговорност 

за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и 

оборудване. 

 

Защита на собствеността 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 

вследствие на работата му по тази поръчка. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 

Изпълнителя се възстановява по подходящ и задоволителен за Възложителя начин, от и за сметка 

на Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от неговите 

действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, 

в резултат на работата по тази поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа, 

Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за 

да установи съществуващото състояние на тези обекти.  

 

Изисквания за предварителна инспекция / одобрение  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното 

почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, 

рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези 

спецификации. 

 

Открити изкопни работи 

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, 

предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други 

средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. 

Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с 

действащото законодателство. 

Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 m), като същата 

трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да 

устои поне 0.5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане 

(пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за 

обозначаване на места за складиране и пр. 

 

Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати 

избухването на пожар на работната площадка или в съседни терени и сгради и пр.  
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Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не 

се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и лицето, 

упражняващо строителен надзор, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на 

работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да 

упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, 

издадени от местните власти и лицето, упражняващо строителен надзор. 

 

Експлозивни работи и взривове 

Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните институции. 

 

Складиране и охрана на оборудване и материали 

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на 

складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да 

съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови 

преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на 

адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на 

Площадката ненужни материали или оборудване. 

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да 

застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна 

информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва 

да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 

материалите и оборудването, ще се считат за включени в тази поръчка и няма да се извършват 

никакви допълнителни плащания във връзка с това. 

 

Б). ПОЧИСТВАНЕ 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и 

отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или 

друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. 

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни масла и капки от 

боя. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се 

отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в 

имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо,  съгласно 

действащите нормативни изисквания и в съответствие с ПУСО / План за управление на 

строителни отпадъци/. 

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени 

места от гумите на автомобилите, напускащи площадките. 

Окончателно почистване 

След завършване на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да отстрани от 

работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни 

знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или 

всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да 
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почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния 

район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от приключване работата по обекта. 

 

В). СРЕЩИ 

Срещи, предхождащи строителството 

След датата за влизане в сила на договора за строителство, но преди началото на действителното 

строителство, ще бъде насрочена среща, на която присъстват Възложителят, Изпълнителят, 

лицето, упражняващо строителен надзор и инвеститорския контрол и авторски надзор . Целта на 

тази среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до 

дискутиране на изискванията, представяне на документи изисквани от Изпълнителя преди да 

започне работа, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури и всеки 

специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва или каквито и да са други въпроси. 

 

Срещи за хода на работата 

Редовни срещи ще се провеждат всеки втори и четвърти вторник на месеца от 10 часа на обекта. 

При нужда ще се свикват и други срещи. 

На редовните срещи трябва да присъстват следните страни: 

- Възложителят; 

- Лицето, упражняващо строителен надзор; 

- Инвеститорският контрол; 

- Изпълнителят; 

- Проектант (в случай на необходимост). 

 

Като минимум дневният ред ще включва: 

- Преглед на протоколите от минали срещи; 

- Преглед хода на работата от края на последната среща; 

- Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа; 

- Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията; 

- Преработване на строителната програма (ако е необходимо) и планиране хода на работа за 

следващия работен период; 

- Проверки за качеството на строителните и монтажни работи; 

- Безопасност и сигурност; 

- Други текущи въпроси. 

 

Други срещи 

Когато е необходимо ще се организират други срещи – по искане на Възложителя, Изпълнителя, 

Лицето, упражняващо строителен надзор или Инвеститорския контрол. 

 

Г). ФОТОСНИМКИ И ВИДЕО 
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Изпълнителят е длъжен да прави снимков материал. Да заснеме Обектите преди започване на 

работа. Снимки ще се направят в строителната фаза на Работите и през интервал, показващ 

ключовите етапи в хода на работа. Всички снимки трябва да са в цифров формат и да бъдат 

предавани на Възложителя.  

 

Д). ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА СТРОЕЖА 

Общо 

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще 

координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните 

власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници, както и в 

съответствие с посочените от Възложителя точки за присъединяване. 

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, те трябва 

да бъдат премахнати и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. 

Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и 

изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя. 

Водоснабдяване на обекта 

Изпълнителят трябва да осигури и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, 

санитарните възли, полеви офиси. 

Ел. захранване 

За своя сметка Изпълнителят трябва да осигури, монтира, оперира и поддържа цялата система, 

нужна за временното ел. захранване за строителни цели и полевите офиси и да поеме всички 

разходи за ел. енергия, необходима за строителните дейности. 

Санитарни възли 

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и 

умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и 

да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто 

състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква. 

 

Е). ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

Изпълнителят трябва да спазва задължително всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР 

(МИЗБУТИСМР) и част ПБЗ на представения работен проект. 

 

И). ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните 

работи върху околната среда, в това число да ограничи замърсяването на въздуха, водите и 

почвите, както и на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 

транспортирането на строителните отпадъци. В техническото предложение следва да бъдат 

посочени мерките и средствата, които гарантират спазването на нормативните изисквания за 

третиране на отпадъци. 
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Й). РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ 

Участникът може да посети строителната площадка и да се запознае с условията на място и 

оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на 

своята оферта и подписването на договора.  

Оглед на обекта може да бъде направен след предварителна заявка на телефон: 02/ 987 75 55 и 

централа 02/ 987 78 11, вътр. 331. 

В случай че участникът е обединение /консорциум, огледът на обекта може да се направи само от 

един съдружник на обединението/консорциум.  

 

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за 

да се запознае с теренните особености на обекта. Единствено Изпълнителят носи отговорност за 

работите и методите на работа, използвани от него по време на изпълнението на поръчката. 

 

Разчистване на площадката 

Обсегът на разчистване на площадката се състои в премахването на всички препятствия, които 

могат да засегнат изпълнението на строежа. Работата по разчистването трябва да покрива цялата 

строителна площадка. 

 

 

РАЗДЕЛ V.  ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

3. Икономическо и финансово състояние.  

3.1.  Участникът трябва да докаже наличието на финансов ресурс или достъп до такъв, 

необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и 

свързаните с тях данъци и осигуровки в размер не по-малък от 1 100 000 /един милион и сто 

хиляди/ лева. 

Възложителят поставя това изискване по чл. 50, ал. 1 от ЗОП - изискване към финансовото и 

икономическото състояние на кандидатите и участниците със следните мотиви: 

1. Предметът, обемът, сложността и обществената значимост на обществената поръчката за 

изпълнението на която е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, 

консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. 

2. Без авансово плащане при изпълнение на строителството. 

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването трябва да бъде 

изпълнено от обединението или от участник в него. 

 

3.2.Изискването се доказва с представянето на: 

3.2.1. Удостоверение от банка и/или 

3.2.2.  Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от 

съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в 

която участникът е установен. 
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Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя 

документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг 

документ, който възложителят приеме за подходящ. 

В случай че участникът избере да използва документите по т. 3.2.2, Възложителят няма право да 

изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и 

всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и 

участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. 

В случай че участник избере да използва документите по т. 3.2.1, той трябва да докаже наличието 

на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, кредитна линия 

или подобни банкови кредитни инструменти).  

Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово 

състояние с възможностите на трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. В случай, че участника доказва 

икономическо си и финансово състояние с възможностите на трети лица, следв да представи 

Декларация по Образец – Приложение 12. 

  

Технически възможности и квалификация.   

4. През последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, 

самостоятелно или като участник в обединение, участникът да е завършил най-малко 4 /четири/ 

обекта от строителство с предмет подобен на предмета на поръчката. 

* под завършен обект за строителство, следва да се разбира завършен обект с издаден образец  

Акт 16 или РП/УВЕ.  

* под предмет подобен на предмета на поръчката да се разбира: строителство или конструктивно 

укрепване на обществени сгради. 

Когато Участникът е обединение/консорциум, изискването е за обединението/ консорциума като 

цяло. 

Изискването се доказва с представянето на: 

а) списък на строителстото, изпълнено през последните 5 години, считано от крайния 

срок за подаване на заявления с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; 

начална и крайна дата на всяко строителство; качество, в което е изпълнявано строителството 

(главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); извършен дял от общия обем 

работи; кратко описание на дейностите, включени в строителството; списък с подкрепящи 

документи и др. Списъкът се попълва по приложения образец – Приложение № 10; 

б) заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от 

участника, доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а”, а 

именно: информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези 

актове, стойността, датата на приключване изпълнението място и вид на строителството; или 

заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, 

доказващи изпълнението на строителствата, включени в списъка по подточка „а“, а именно: 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие 

с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия 

на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 

5. Участникът, следва да има възможност да осигури машини и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на обществената поръчка: 
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- Асфалтополагаща машина – 1бр. 

- Фреза за пътна настилка – 1 бр. 

- Валяци /вибрационни/: 

  еднобандажни от 3 т. до 5 т. – 1 бр.   

  двубандажни над 8 т. – 1 бр. 

  пневмоколесни валяци от 9т. до 24 т. – 1 бр. 

- Комбиниран Багер/Челен товарач – 2 бр. 

- Булдозер с мощност не по-малко от 180 кс –  1 бр. 

- Авто Самосвали – 2 бр. 

- Авто Кран 10 тона – 1бр. 

- Самоходна Вишка до 12 метра – 1 бр. 

- Рамково фасадно скеле – 800 м2 

- Комплект Улеи за строителни отпадъци – 1 бр.  

 

Изискването се доказва с представянето на: 

Декларация за техническото оборудване (собствено или наето), с което разполага участникът за 

изпълнение на обществена поръчка, попълнена по образец на Възложителя – Приложение № 13 

към настоящата документация, придружена със съответните документи, доказващи, че 

участникът разполага с необходимото оборудване - копие от извлечение от инвентарната книга 

или друг документ, удостоверяващ собственост върху активите и/или договор за наем, лизинг , 

предварителен договор , договор под условие и други еквивалентни за период, покриващ срока 

на изпълнение на поръчката. При положение, че МПС и верижната техника са собственост на 

участника, следва да се представи и талон за регистрация на същите. 

 

Професионален капацитет 

6. Участникът, следва да разполага с екип за изпълнение на строителството: лица, които 

извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включващ специалисти 

с позиции, квалификация и професионален опит, както следва:  

 

Минималните изисквания към състава на екипа са следните: 

А. Ръководителят на обекта: 

Професионална област (квалификация): Архитект или строителен инженер - специалност 

ПГС/ССС или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма 

подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум 10 (десет) години общ професионален опит като архитект 

или строителен инженер;  

Специфичен опит: минимум 3 (три) години специфичен опит на позиция ръководител на 

подобни обекти; 

 

Б. Специалист – контрол на качеството: 
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Професионална област (квалификация): строителен инженер, притежаващ Удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол 

на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентен документ,  

Опит: минимум 3 (три) години специфичен опит на такава позиция при изпълнението на подобни 

обекти.  

 

В. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ): 

Професионална област (квалификация): строителен инженер; 

Опит: минимум 1 (една) година специфичен опит на такава позиция при изпълнението на 

подобни обекти. 

 

Г. Технически ръководител – 2 специалисти 

Професионална област (квалификация): строителен инженер или строителен техник или 

аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); 

Общ професионален опит: минимум 2 (две) години общ професионален опит като технически 

ръководител;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 

 

Д. Инженер „Електроинсталации” - 1 специалист 

Професионална област (квалификация): инженер по специалността или аналогична специалност 

(ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 

Е. Инженер „ОиВ” - 1 специалист 

Професионална област (квалификация): инженер по специалността или аналогична специалност 

(ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 

Ж. Инженер „ВиК” - 1 специалист 

Професионална област (квалификация): инженер по специалността или аналогична специалност 

(ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 

З. Ландшафтен архитект - 1 специалист 

Професионална област (квалификация): ландшафтна архитектура или аналогична специалност 

(ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум 3 (три) години години общ професионален опит по 

специалността;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 
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И. Инженер геодезист - 1 специалист 

Професионална област (квалификация): инженер по специалността или аналогична специалност 

(ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум 3 (три) години общ професионален опит по специалността;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 

Й. Архитект - 1 специалист 

Професионална област (квалификация): Архитект или аналогична специалност (ако 

образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); 

Общ професионален опит: минимум  5 (пет) общ професионален опит по специалността;  

Специфичен опит: минимум 2 (две) години специфичен опит на подобни обекти. 

Ръководителят на обекта, Специалист – контрол на качеството и Координаторът по безопасност 

и здраве не могат да бъдат едно и също лице. 

За доказване на изискването по т. 6 участникът представя: 

а) списък с лицата по т. 6, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; 

позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; 

информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго). 

Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение 

№ 14; 

б) посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на 

лицата, включени в списъка по буква „а”, съгласно приложения към настоящата документация 

образец на автобиография – Приложение № 15. 

7. За последните дванадесет месеца, считано от датата на решението за откриване на настоящата 

обществена поръчка, участниците следва да имат назначени не по-малко от 50 служители и 

работници по трудови правоотношения на месец, за всеки месец от периода. 

Изискването по точка 7 се доказва чрез представянето на: 

а) Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните 

служители на кандидата или участника за последните три години, освен когато кандидатът или 

участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице 

- Приложение № 25. 

б) Декларация обр. 1 към НАП за броя на осигуряваните служители на трудов договор на 

участника за всеки от месеците за посочения период. 

 

8. Изискване за представяне на сертификати и регистрации: 

а) Участникът, следва да има внедрени: система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), система за опазване на околната среда, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен), както и по стандарт 

OHSAS 18001 (или еквивалентен). Сертификатите трябва да бъдат с обхват, аналогичен на 

предмета на поръчката. 

 

Изискването по тази точка се доказва чрез представянето на: 

Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или на еквивалентни 

сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазването на околната среда 
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и за управление на здравето и безопасността. В случай че участникът е обединение, изискването 

по т. 8 се прилага и съответно доказва за всички участници в обединението, при спазване на 

изискванията на чл. 56 от ЗОП. 

б) Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя и 

да имат издадено удостоверение от  Камарата на строителите в България за изпълнение на 

строежи от първа група, втора или по-висока  категория съгласно чл. 5 , ал.6 от Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър. Категорията на строежа е 

определена  с влязло в сила на 23.12.2011г.  Разрешение за строеж № 71, издадено на 21.04.2011 

г. от Главния архитект на Столична община,  в която попада обекта на поръчката или 

регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

За доказване на това изискване се представят: 

Удостоверение/я за вписване в Централния професионален регистър на строителя към 

Строителната камара в РБългария или съответен регистър на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на 

поръчката. В случай че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден 

еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен 

регистър на тази държава.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с това изискване се 

доказва от един или повече от участниците в обединението, при спазване на изискванията на чл. 

56 от ЗОП. 

в) Участникат трябва да има застраховка „Професионална отговорност” за строителство, по 

смисъла на чл.171 от ЗУТ, съответстваща на  предмета на поръчката, със срок - срокът на 

поръчката. Като за целта попълва Декларация, че при изтичане срока на застраховката същата ще 

бъде подновена (свободен текст) ;  

За доказване на това изискване се представят: 

- застраховка „Професионална отговорност” за строителство, по смисъла на чл.171 от ЗУТ, 

съответстваща на  предмета на поръчката, (заверено копие); 

- Декларация, че при изтичане срока на застраховката същата ще бъде подновена ( свободен 

текст) - (в оригинал); 

г) действаща застраховка трудова злополука на работниците и служителите, съгласно Наредбата 

за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, 

както и Декларация (свободен текст), че при изпълнение на договора всички работници и 

служители, изпълняващи дейности на обекта, ще бъдат покрити от задължителната застраховка 

„трудова злополука“ при условията на Наредбата за задължително застраховане на работниците 

и служителите за риска “трудова злополука”. 

За доказване на това изискване се представят: 

- застраховка „трудова злополука”, съгласно Наредбата за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска “трудова злополука”, (заверено копие); 

- Декларация (свободен текст), че при изпълнение на договора всички работници и служители, 

изпълняващи дейности на обекта, ще бъдат покрити от задължителната застраховка „трудова 

злополука“ при условията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска “трудова злополука” - (в оригинал); 
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8.1. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, 

квалификация и професионален капацитет с възможностите на едно или повече трети лица, като 

представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на 

третите лица за срока на изпълнение на договора. В тези случаи, освен документите, определени 

от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, 

че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези 

цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, 

независимо от правната връзка на участника с тях. 

8.2. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията по т. 3 - 8 се доказват от един или повече от участниците в обединението, чрез 

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП, осве когато в документацията изрично е посочено, че всички участници в обединението 

следва да отговарят на изискванията.  

8.3. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на 

одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай 

Възложителят не може да отстрани участника от процедура по възлагане за обществена поръчка 

или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите 

по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, чл. 51 от ЗОП и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се 

доказва от представеното удостоверение. 

 

РАЗДЕЛ VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 

ТЯХНАТА ЛИПСА 

 

9. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: 

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

o престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

o подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

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

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

б) обявен е в несъстоятелност; 

в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

г) 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; 

д) 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, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения 
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за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен; 

е) който е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, 

доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

ж) който 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; 

з) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

10. Изискванията на т. 9 буква „а”, „ж“ и „з“ се прилагат, както следва: 

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

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 

при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – за физическото лице-търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 

з) в изброените по-горе случаи – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

 

11. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 

а) при които лицата по т. 10 са свързани лица с Възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или по чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 

в) за които са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

12. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 

обстоятелствата по т. 9. 

13. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 9 и т. 11 

с декларация по образец (Приложение № 18). В декларацията се включва и информация относно 

публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, 

който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 

е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 
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14. За обстоятелствата по т. 9, буква „б”, „в”, „г”, „д” и „е” и т. 11, буква „б” и „в“, когато 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да го представляват.  

15. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

изискванията по т. 9, буква „а“, „б“, „в“ и „д“ и т. 10, букви „а“ и „б“ се прилагат и за 

подизпълнителите, а декларацията за отсъствие на обстоятелствата по т. 9 буква „а“, „б“, „в“ и 

„д“ и т. 11, букви „а“ и „б“ се представя за всеки един от тях по образец (Приложение № 19). В 

декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат 

посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация 

за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

16. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите за отсъствие на 

обстоятелствата по т. 9 и т. 11 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено 

в обединението. 

17. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя 

за всички промени в обстоятелствата по т. 9 и т. 11 в 7-дневен срок от настъпването им. 

18. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците: 

18.1. Предлага се за отстраняване участник, който не е представил някой от необходимите 

документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 

18.2. Предлага се за отстраняване участник за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 

и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

18.3. Предлага се за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя; 

18.4. Предлага се за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 

18.5. Предлага се за отстраняване участник за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е 

установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените 

от възложителя критерии за подбор. 

18.6. Когато след покана от Възложителя и в определения в нея срок участникът не удължи срока 

на валидност на офертата си той се отстранява от участие. 

18.7. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 

оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че 

предложението (предложената цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на ЗОП. 

18.8. Участник се отстранява ако не е разработил Техническата оферта (вкл. приложенията към 

нея - линеен график за изпълнение (Приложение № 6), описанията по показателя Техническо 

предложение, съгласно изискванията на Възложителя и подробна обосновка на цената. В 

обосновката на цената, представена в Плик № 2, участниците не посочват цени. 

18.9. Участник се отстранява ако се установи несъответствие между графика за изпълнение 

(Приложение № 6) и описанията, част от Техническата оферта и/или в обосновката на цената. 
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РАЗДЕЛ VІІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

19. До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания, 

в това число и на чл. 70 от ЗОП, и на Документацията за участие на Възложителя. Оценяването 

се извършва на базата на критерий  „икономически най–изгодна оферта”,  при следните 

показатели: 

 

 

19.1. Показатели за оценка на офертите 

№ Показател Тежест в КО 

А1 Финансов показател /предлагана цена/ 40 т. 

А2 Срок за изпълнение на поръчката 10 т. 

А3 Неустойка при забавяне в % 10 т. 

А4 
Строителна програма /в т.ч.организация и план на работа, линеен 

график на дейностите и диаграма на работната ръка/ 
40 т. 

 

Методика за изчисляване оценката на Офертите   

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни 

показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез 

следната формула: 

 

КО=(А1+А2+А3+А4) 

 

Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100. 

 

А1. Финансов показател /предлагана цена/ 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

 

А1 = А1.1. + А1.2, където: 

 

 

А1.1 = Ц ТД min   X5 

           Ц ТД уч. 

 

Където: 

А1.1. е финансовият показател на Участника по позиция  Такса депониране на строителни 

материали съдържащи азбест от Ценовата оферта, 

Ц ТД уч. е предложената цена на Участника по позиция Такса депониране на строителни 

материали съдържащи азбест от Ценовата оферта, 
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Ц ТД min е най- ниската предложена цена от Участниците по позиция Такса депониране на 

строителни материали съдържащи азбест от Ценовата оферта, 

Максималната оценка по този показател е 5 точки. 

 

 

 

А1.2 = Ц ОБЩА min   Х35 

           Ц ОБЩА уч. 

 

Където: 

А1.2. е финансовият показател на Участника, оценяващ предлагана обща крайна цена от 

Ценовата оферта, 

Ц ОБЩА уч. е предложената обща крайна цена от Ценовата оферта на Участника, 

Ц ОБЩА min е най- ниската предложена обща крайна цена от Ценовата оферта на Участниците 

Максималната оценка по този показател е 35 точки. 

 

Предлаганата цена се посочва в български левове без ДДС с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

А2. Срок на изпълнение на поръчката 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

А2= С min X  10 

         C уч.                       

Където: 

А2 е показателят, касаещ срока за изпълнение на поръчката от Участника, 

С уч. е предложения срок на изпълнение от Участника,  

С min е най-краткия предложен срок на изпълнение от Участниците. 

Максимална оценка по този показател е 10 точки. 

 

 

А3. Неустойка при забавяне  

Оценката по този показател се определя по формулата: 

А3=А3.1 + А3.2,  

Максимална оценка по този показател е 10 точки. 

 

Където 

А3.1=Н1 уч. X  5   

          Н1 мах. 
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Където: 

А3.1 е показателят, касаещ неустойката при забавяне от Участника за всеки просрочен ден 

съгласно чл. 20 от проектодоговора, 

Н1 уч. е предложената неустойка при забавяне от Участника за всеки просрочен ден съгласно чл. 

20 от проектодоговора, 

Н1 mах е най-високата предложена неустойка при забавяне от Участниците за всеки просрочен 

ден съгласно чл. 20 от проектодоговора, 

Максимална оценка по този подпоказател е 5 точки. 

 

Където 

А3.2=Н2 уч. X  5   

          Н2 мах. 

Където: 

А3.2 е показателят, касаещ неустойката при забавяне от Участника за просрочване на 

строителството с повече от три месеца съгласно чл. 21 от проектодоговора, 

Н1 уч. е предложената неустойка при забавяне от Участника за просрочване на строителството с 

повече от три месеца съгласно чл. 21 от проектодоговора, 

Н1 mах е най-високата предложена неустойка при забавяне от Участниците за просрочване на 

строителството с повече от три месеца съгласно чл. 21 от проектодоговора, 

Максимална оценка по този подпоказател е 5 точки. 

 

А4. Строителна програма, в т.ч. организация и план на работа, линеен график на дейностите и 

диаграма на работната ръка, мерки за намаляване на затрудненията за живущите и дейността на 

съществуващата детска градина при изпълнение на СМР, управление на риска, мерки, свързани с 

опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 

 

А4 е Техническо предложение, което се оценява по следната формула: 

А4 = А4.1 + А4.2 + А4.3 + А4.4, с обща максимална стойност 40 т., където: 

А4.1 е „Организация и изпълнение на строителните работи. Съответствие на предложените 

дейности и технологията на извършването им с организацията на предложените човешки и 

технически ресурси. Съответствие на времетраенето на отделните видове работи с предложената 

технология за извършване на строителните дейности и съответствие на времето за изпълнение на 

видовете работи с предложените човешки и технически ресурси” и е с максимален възможен 

брой точки 20. 

А4.2 е „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и дейността на съществуващата 

детска градина при изпълнение на СМР” и е с максимален възможен брой точки 5. 

А4.3 е „Управление на риска” и е с максимален възможен брой точки 5. 

А4.4. е „Мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 

договора“  и е с максимален възможен брой точки 10. 
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Материали, предвидени за влагане 

Един от основните фактори за качественото изпълнение на строителните работи е влагането на 

материали, отговарящи на нормативните изисквания и предписанията на инвестиционния проект. 

Качеството на влаганите материали трябва да отговаря най-малко на качеството на материалите, 

вложени в строителството на новопостроената пристройка на ОДЗ 18. 

 

Участникът може да посети строителната площадка и да се запознае с условията на място и 

оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на 

своята оферта и подписването на договора. 

Комисията ще съпостави предлаганите от участника материали за влагане с изискванията на 

възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект. В случай на 

несъответствие на един или повече от предложените материали участникът ще бъде отстранен. 

 

Скала за оценка 

Скалата за оценка на Показател А4 е тристепенна. Всеки под-показател (А4.1, А4.2, А4.3, А4.4) 

получава посочения в таблиците по-долу точки, в съответствие с поставените изисквания на 

Възложителя. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта 

получава съответната оценка. 

 

А4.1 Организация и изпълнение на строителните работи. Съответствие на предложените 

дейности и технологията на извършването им с организацията на предложените човешки и 

технически ресурси. Съответствие на времетраенето на отделните видове работи с предложената 

технология за извършване на строителните дейности и съответствие на времето за изпълнение на 

видовете работи с предложените човешки и технически ресурси. 

Под-показател А4.1 се състои най-малко от два елемента: 

1. Подробно описание на основните видове работи (подробна обосновка на ценовото 

предложение без посочване на цени); 

2. График за изпълнение 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 

комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

Критерии Точки 

Направено е техническо предложение без 

съществени и несъществени 

непълноти/пропуски по отношение и на 

двата задължителни елемента на под-

показател А4.1, както следва: 

1. Адекватно/относим  са описани 

основните видове работи и е направена ясна 

и подробна/коректна обосновка на ценовото 

предложение, като декомпозирането на 

отделни дейности/задачи отразява коректно 

технологичната последователност според 

20 т. 
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изискванията на Възложителя,  

инвестиционния проект, правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи и 

приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка 

съответстват на описаните технологии; 

2. Предложеният график отразява 

времетраенето на всички описани видове 

работи и съответства на обосновката на 

цената, технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи, 

ако е приложимо и приложените диаграми 

на строителната механизация и на работната 

ръка съответстват на предложения график. 

За направеното техническо предложение 

при един от задължителните елементи на 

под-показател А4.1 са налице несъществени 

непълноти/ пропуски 

10 т. 

За направеното техническо предложение и 

при двата задължителни елементи на под-

показател А4.1 са налице несъществени 

непълноти/ пропуски 

4 т. 

 

 

А4.2 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и дейността на съществуващата детска 

градина при изпълнение на СМР. 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 

комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

Критерии Точки 

- Предвидени са мерки за намаляване на 

затрудненията по всеки един от 3-те аспекта 

на ежедневието, идентифицирани от 

възложителя – достъп; външна среда (шум, 

запрашеност, замърсяване); предоставяне на 

комунални услуги (водо-, електро-, 

газоснабдяване, сметосъбиране)     и 

- Предвидени са и дейности за мониторинг 

на проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на 

ежедневието по време на изпълнението на 

договора; 

5 т. 
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- Предвидени са и дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. 

Налице е една от следните две хипотези: 

 

1. Предвидени са мерки за намаляване на 

затрудненията по всеки един от 3-те аспекта 

на ежедневието, идентифицирани от 

възложителя – достъп; външна среда (шум, 

запрашеност, замърсяване); предоставяне на 

комунални услуги (водо-, електро-, 

газоснабдяване, сметосъбиране); но една от 

следните констатации е в сила: 

1.1. Не са предвидени дейности за 

мониторинг на проявленията на 

отрицателно влияние на строителния процес 

върху аспектите на ежедневието по време на 

изпълнението на договора; 

1.2. Не са предвидени дейности за контрол 

на изпълнението на предложените мерки. 

 

2. Предвидени са мерки за намаляване на 

затрудненията по два от 3-те аспекта на 

ежедневието, идентифицирани от 

възложителя – достъп; външна среда (шум, 

запрашеност, замърсяване); предоставяне на 

комунални услуги (водо-, електро-, 

газоснабдяване, сметосъбиране), и 

едновременно с това са: 

2.1. Предвидени дейности за мониторинг на 

проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на 

ежедневието по време на изпълнението на 

договора; 

и 

2.2. Предвидени дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. 

2 т. 

Налице е една от следните две хипотези: 

1. Предвидени са мерки за намаляване на 

затрудненията по два от 3-те аспекта на 

ежедневието, идентифицирани от 

възложителя – достъп; външна среда (шум, 

запрашеност, замърсяване); предоставяне на 

комунални услуги (водо-, електро-, 

газоснабдяване, сметосъбиране); и една от 

следните констатации е в сила: 

1 т. 
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1.1. Не са предвидени дейности за 

мониторинг на проявленията на 

отрицателно влияние на строителния процес 

върху аспектите на ежедневието по време на 

изпълнението на договора; 

1.2. Не са предвидени дейности за контрол 

на изпълнението на предложените мерки. 

 

2. Предвидени са мерки за намаляване на 

затрудненията по един от 3-те аспекта на 

ежедневието, идентифицирани от 

възложителя – достъп; външна среда (шум, 

запрашеност, замърсяване); предоставяне на 

комунални услуги (водо-, електро-, 

газоснабдяване, сметосъбиране) и 

едновременно с това са: 

2.1. Предвидени дейности за мониторинг на 

проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на 

ежедневието по време на изпълнението на 

договора; 

2.2. Предвидени са и дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. 

 

А4.3 Управление на риска 

 

Комисията приема, че всеки участник при разработването на техническата си оферта е отчел и 

взел предвид всички възможни рискове, вътрешни за неговата организация 

(предприятие/обединение). Комисията ще оценява стратегията за управление на риска за външни 

за организацията рискови фактори и събития. 

Комисията оценява предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 

Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове – забава при стартирането на строителните работи, отклонения от 

представения график, неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя 

причини. 

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на 

участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, строителен надзор, авторски 

надзор и др. 

3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в 

инвестиционния проект. 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС. 

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 

страна на Възложителя. 

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми 

на негативна реакция от страна на местното население. 
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Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 

комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

 

Критерии Точки 

В техническото предложение е обърнато 

внимание на всеки един от рисковете, и е в 

сила всяко едно от следните обстоятелства: 

1. Предлагат се ефикасни дейности, като 

всеки един риск е съпроводен с предложени 

от участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по 

отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск. 

2. Участникът е отчел подробно/коректно 

аспектите на проявление и области и сфери 

на влияние на описаните рискове и е оценил 

и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на всяка от дейностите 

по договора, като е предложил ефикасни 

мерки; 

3. Участникът е предложил мерки за 

предотвратяване и/или управление на 

дефинираните аспекти от риска, 

включително и алтернативни. Планирани са 

конкретни мерки, посредством които реално 

е възможно да се повлияе на възникването, 

респ. негативното влияние на риска, така че 

същият да бъде предотвратен, респ. да не 

окаже негативно влияние върху 

изпълнението на дейностите, предмет на 

договора. 

5 т. 

В техническата оферта е обърнато внимание 

на всеки един от рисковете, но е в сила поне 

едно от следното: 

1. Не е направено коректно/подробно 

описание чрез идентифициране на 

основните проявления, аспекти и сфери, 

където може да окаже влияние съответния 

риск и/или не е направена коректна оценка 

на степента на влияние на риска, респ. 

мерките за преодоляване/предотвратяване 

са не са коректно/подробно описани. 

2. Не са предложени адекватни/относими 

2 т. 
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мерки, организация и предвидени ресурси, 

които да осигуряват недопускане и/или 

ефективно предотвратяване и преодоляване 

на риска, респ. последиците от 

настъпването му 

В техническата оферта е в сила поне едно от 

следните две обстоятелства: 

1. Липсва описание на мерки за 

предотвратяване /преодоляване /управление 

на един или няколко от посочените рискове, 

като участникът единствено декларира 

готовност на свой риск да приеме 

последиците при възникването на 

описаните рискове, но не предлага 

адекватни мерки за управлението им; 

2. Предложени са мерки за управление на 

посочените рискове, но те не са от естество, 

позволяващо предотвратяването и/или 

преодоляването им. 

1 т. 

 

А4.4 Мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 

договора 

 

Важно: На оценка подлежат предложенията, свързани с характеристиките за опазване на 

околната среда, които са посочени по-долу. Предмет на предложение от страна на участниците и 

съответно на оценка от страна на помощния орган на Възложителя не са мерки за опазване на 

околната среда по смисъла на разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 11 от ЗОП. 

Предложение относно мерки, свързани с опазване на околната среда (емисии на вредни газове, 

прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) – в тази част от офертата всеки участник 

следва да определи възможните негативни влияния върху отделните характеристики (емисии на 

вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда, както 

и да предложи действия, свързани с опазването на околната среда  по време на изпълнението на 

предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на 

дейности за опазването на околната среда.  

Конкретни дейности за опазване на околната среда (определени мероприятия) са: превантивни 

природозащитни мерки; инструктажи; почистване; шумоизолация; забрана за изхвърляне на 

вредни вещества, за опазване на въздуха, както и: 

• Работа с изправни и регулирани ДВГ; 

• Депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа; 

• Измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка. 

 

Предложения относно мерките, свързани с опазване на околната среда, които не отговарят на 

техническата спецификация, инвестиционните проекти, действащото законодателство, 

съществуващите технически изисквания и стандарти или ако липсва този елемент или една или 

повече от минимално изискуемите характеристики, ще бъдат предложени за отстраняване. 
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Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 

комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

 

Критерии Точки 

Предвидени са конкретни и 

относими/адекватни спрямо предмета на 

поръчката мероприятия за максимално 

намаляване на вредното влияние върху 

отделните характеристики (емисии на 

вредни газове, прах, шум, растителност, 

почва и строителни отпадъци) на околната 

среда. Участникът подробно и конкретно е 

описал взаимоотношенията си с 

компетентните инстанции по отношение 

получаване на указания и необходимата 

документация за изпълнение на мерките.  

10 т. 

Предвидени са мерки, свързани с опазване 

на околната среда по време на изпълнението 

на предмета на договора, но участникът се е 

ограничил в анализ на изброените от 

възложителя възможни негативни 

въздействия върху околната среда. 

Посочените в разработката мерки за 

опазване са формално обозначени без 

гаранции за изпълнение на целите на 

поръчката в частта опазване на околната 

среда. Участникът не е описал подробно и 

конкретно взаимоотношенията си с 

компетентните инстанции по отношение 

получаване на указания и необходимата 

документация за изпълнение на всички 

мерки, а само за някои от тях. 

5 т. 

Предвидени са мерки, свързани с опазване 

на околната среда по време на изпълнението 

на предмета на договора, но участникът 

само формално е описал мерките и 

взаимоотношенията си с компетентните 

инстанции по отношение получаване на 

указания и необходимата документация за 

изпълнение на всички мерки, без да ги е 

обосновал конкретно и подробно. 

2 т. 

 

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както 

следва: 

* „Ясно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което 

цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен 
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нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички аспекти на 

посочените по-горе два елемента на показателя "Техническо предложение". Ясно означава и 

предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от 

страна на оценъчната комисия; 

** „Подробно/Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно 

изброените от възложителя под-показатели и/или елементи на показателя "Техническо 

предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни 

поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на под-

показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От 

предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка; 

*** „Адекватно/относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата 

обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от 

предмета на поръчката, за който се отнася;  

****„Несъществени непълноти/пропуски” са тези в техническото предложение, които не го 

правят неотговарящо на изискванията, но са например от типа: пропуски в описанието или 

липса на описание на характеристиките на отделните основни действия, предмет на оценка 

съобразно представената по-горе скала, липса на детайлна информация, недостатъчна/оскъдна 

аргументация или обосновка по отношение дадено предложение и други подобни. 

Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с 

оглед спазване на изискванията на документацията за възлагане в нейната цялост за 

настоящата поръчка. При установени несъществени непълноти/пропуски съответното 

предложение не следва да се предлага за отстраняване, тъй като то не е неотговарящо на 

изискванията на възложителя, т.е. участникът съобразно предложението му може да изпълни 

предмета на поръчката. Несъществени непълноти/пропуски са налице, когато липсващата 

информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на 

участника. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в 

офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният 

участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

***** „Съществени непълноти“ са тези в техническото предложение, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията на докуметацията,   

инвестиционните проекти или на действащото законодателство, на съществуващите 

стандарти и технически изисквания, като например: несъответствие между изискуеми 

параметри и предлагани такива, несъответствие между отделни действия, предвидени в 

документацията за възлагане и предлагани такива и други подобни. При установени 

съществени непълноти в техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде 

предложена за отстраняване. 

 

19.2. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна 

оценка (КО) на офертата.  

19.3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 

еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай комплексните 

оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти, чрез заседание, на което кани 

участниците с еднакъв брой точки и нотариус. 

19.4. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи 
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договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата 

с мотивирано решение или с решение да определи за Изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договора с него. 

 

РАЗДЕЛ VІIІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

20. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. 

Представя се в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът посочва: наименование на участника, наименование на поръчката за която участва, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

21. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани 

от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП и Раздел V и 

Раздел VІ от настоящата документация, а именно:  

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2. Оферта – попълнена по образец на възложителя, съгласно Приложение № 5 от настоящата 

документация, която включва списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението 

на поръчката ако се предвиждат такива, както и видовете работи от предмета на поръчката, които 

ще извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка.  

3. Представяне на участника – попълва се и се подписва по приложения образец – Приложение 

№ 4. Представя се от участника или ако участникът е обединение – от всяко физическо или 

юридическо лице, което участва в него. В това представяне се включва: посочване на единен 

идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ
2
, издаден от 

съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 

Част от това представяне е и декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП попълнена и подписана по 

приложения образец – Приложение № 18. 

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата 

(оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника 

съгласно актуалната му регистрация. 

5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С този документ следва по 

безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна 

отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. 

Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на 

офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка 

извършена такава е основание за отстраняване на участника. 

6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП изготвена по образеца  -

Приложение № 18.  

                                                 
2
 Документът се представя в официален превод на български език. 
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7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – представя се от всеки 

подизпълнител. Попълва се и се подписва по образеца  - Приложение № 19.   

8. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението 

на поръчката (съгласно образеца - Приложение №11). 

9. Декларация за солидарна отговорност (съгласно образеца - Приложение № 21). 

10. Документ за гаранция за участие в оригинал. Когато гаранцията е под формата на банкова 

гаранция, същата е по образеца, съгласно Приложение № 8 или в друга форма, съдържаща 

същите или по-добри условия за Възложителя. Гаранцията се представя в оригинал, в една от 

следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: 

BG88SOMB91303324908901 BIC  SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон Денкоглу. 

 или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 

11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно образеца - Приложение 

№ 16). 

12. Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности 

и/или квалификация, съгласно Раздел V от настоящата документация. 

13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, 

съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП  – 

Приложение № 22. 

14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, за спазване на изискванията за закрила на заетостта, 

минимална цена на труда и условията на труд, съгласно образеца - Приложение № 17.  

15. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал)
3
. Декларацията се 

попълва и подписва по приложения образец – Приложение № 23, като е достатъчно декларацията 

да бъде представена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника в 

обединението. 

16. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама – Приложение № 20. 

17. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 § 2 от регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 г. – Приложение № 24. 

 

 

21.1. Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“, като в него поставят документите, свързани с 

изпълнението на поръчката, а именно: 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (оригинал) - изготвя се и се подписва по 

приложения към настоящата документация образец (Приложение № 6); 

Предложението на Участника за изпълнение на поръчката следва да съдържа: Строителна 

програма, в т.ч. организация и план на работа, линеен график на дейностите и диаграма на 

работната ръка, мерки за намаляване на затрудненията за живущите и дейността на 

съществуващата детска градина при изпълнение на СМР, управление на риска, мерки, свързани с 

опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 

                                                 
3
 Тази декларация не може да бъде подписвана от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя в официален превод на български. 
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В  програмата за изпълнение на СМР се описват: организация на  строителството и строителната 

площадка, план за работа с разпределение на техническите ресурси /механизация и оборудване/ и 

работната сила, координация между звената, последователност на дейностите, етапност и 

срокове за започване и приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с представения 

Линеен график, Диаграма на работната ръка, срок за изпълнение на поръчката и подробна 

обосновка на цената, без посочване на цени, както и координация на дейностите, взаимодействие 

с различните участници в процеса,  предложени мерки за опазване на околната среда, съобразени 

със спецификата на обекта, изчерпателна информация за вида и качеството на основните 

материали, съгласно изискването на възложителя и инвестиционният проект. Организацията на 

гаранционното поддържане на обекта – време за реакция, аварийни екипи и др. 

1.1. Декларация по образец – Приложение № 26 за съответствието на предлаганите от тях 

материали с изискванията на Възложителя. 

 

2. В случай че е приложимо, към документите в Плик 2 и представеното с него предложение за 

изпълнение на поръчката, участник в процедурата прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в 

свободен текст. 

21.2. Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана 

цена“, като в него поставят документите, свързани с предлаганата цена за изпълнението на 

поръчката, а именно: 

1. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно 

Приложение № 7 и се попълва в съответствие с указанията посочени в него.  

21.3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд 

език, се представят и в превод, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.  

21.4. Когато за някой от изискваните от възложителя документи е определено, че може да се 

представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който копието на 

документа е ясно четливо, върху него е отбелязано „Вярно с оригинала”; името и фамилията на 

лицето, заверило документа; датата, на която е извършена заверката; подпис на посоченото лице, 

положен със син цвят под заверката и печат на участника. 

 

РАЗДЕЛ ІХ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

22. Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в 

процедурата в профила на купувача: http://sredec-sofia.org/bg/post/264/otkrita-protsedura-za-

vyzlagane-na-obsht 

Документацията се публикува в профила на купувача на първия работен ден, следващ деня на 

публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по 

обществени поръчки.  

23. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде 

оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения.  

24. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в 

процедурата
4
. 

25. Подаването на оферта за участие означава, че участникът: 

                                                 
4
 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП. 

http://sredec-sofia.org/bg/post/264/otkrita-protsedura-za-vyzlagane-na-obsht
http://sredec-sofia.org/bg/post/264/otkrita-protsedura-za-vyzlagane-na-obsht
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а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за избор на 

Изпълнител; 

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка; 

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване предмета на поръчката, 

необходими за изработване на офертата. 

26. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява 

размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в 

документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 

а) длъжностните лица на администрацията на район „Средец”, свързани с провеждането на 

процедурата; 

27. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от 

тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с 

документацията. 

28. Не е нарушение на изискването по т. 27 публикуването на съобщение за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в 

чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на обявлението в 

Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник” на ЕС, наричано по-нататък 

„Обявлението”. 

29. Възложителят на обществената поръчка е длъжен да уведомява всяко заинтересовано лице, 

респ. всеки участник за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в 

процедурата, като публикува в Профила на купувача всяка информация, имаща отношение към 

поръчката. 

30. Предоставянето на разяснения и допълнителна информация се извършва по реда на чл. 29 от 

Закона за обществените поръчки. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията по 

процедурата се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В 

разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

31. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в 

документацията образци, като офертата е със срок на валидност не по-малко от 180 дни. 

32. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 

представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

„Допълнение/Промяна на оферта” (с входящ номер). 

33. Възложителят удължава или може да удължи обявените срокове в процедурата при условията 

на Закона за обществените поръчки.  

34. Възложителят може да издаде решение за промяна при условията на ЗОП. С публикуването 

на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани 

лица са уведомени. 
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35. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената 

поръчка, до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.  

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът записва „Оферта”, посочва своето наименование, наименованието на поръчката, 

адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

36. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

37. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан 

плик като тези обстоятелства също се отбелязват в регистъра, упоменат в т. 36. 

38. Ако участникът изпраща офертата си по поща или с препоръчано писмо с обратна разписка 

или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия 

като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или 

други подобни. 

39. Офертите ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 34 от ЗОП 

с писмена заповед, която започва работа в часа и на датата, посочени в обявлението за 

обществена поръчка, в сградата на район „Средец”, след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 

уведомяват писмено. 

40. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална 

заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване 

на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

41. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 3 

(три) отделни запечатани плика в присъствието на лицата по т. 40, след което най – малко трима 

от нейните членове подписват Плик № 3. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише Плик № 3 на останалите участници. 

42. Комисията отваря Плик № 2 и най – малко трима от членовете й подписват всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията отново предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. 

43. Накрая комисията отваря Плик № 1, оповестява документите и информацията, които той 

съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. След 

извършването на тези си действия, съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП 

приключва публичната част от заседанието на комисията. 

 

РАЗДЕЛ ХІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 

44. Комисията, назначена от Възложителя, има за цел да разгледа, оцени и класира офертите на 

участниците. Членовете на комисията и консултантите (ако е приложимо) представят на 

Възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване 
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на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки 

етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства. 

45. Комисията разглежда, оценява и класира представените оферти за участие в процедурата в 

съответствие с чл. 68 и сл. от Закона за обществените поръчки и условията на настоящата 

документация за участие.  

46. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

Възложителя, не се отваря. Комисията изпраща уведомителни писма до участниците за датата, 

часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти е публично и на 

него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

47. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 

оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен 

срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от 

получаване на искането за това. Комисията разглежда и съответно приема или не представената 

писмена обосновка в съответствие с чл. 70 от ЗОП.  

48. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от Възложителя условия и при спазване на условията на Раздел VІІ „КРИТЕРИЙ ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ”. 

49. Комисията съставя протокол/протоколи за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП. Протоколът/протоколите на комисията се 

подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация. 

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола/протоколите от Възложителя. 

Възложителят осигурява достъп на участниците до протокола/протоколите от работата на 

комисията при условията на чл.73, ал. 4 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ ХІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 

50. Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 

Изпълнител. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците 

решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му.  

51. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати 

процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени 

в чл. 39, ал. 2 от ЗОП. Последващите действия на Възложителя в тези случаи са в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП. 

52. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителя в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, 

съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП.  
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РАЗДЕЛ ХІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

53. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно 

Приложение № 3) с участника в процедурата, определен за изпълнител, като участникът, 

определен за изпълнител трябва да отговаря на изискванията на документацията и към момента 

на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  

54. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 

на това решение. При подписване на договора за всяка една от обособените позиции, участникът, 

определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

54.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по 

чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е 

установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, 

документите се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато участникът е 

чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или 

когато те не включват всички случаи участникът представя клетвена декларация, ако такава 

декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато 

клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 

представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус 

или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 

54.2. Оригинал на Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата цена по 

договора без ДДС.  

54.3. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа група,  втора или по 

висока категория съгласно Закона за камарата на строителите или еквивалентен документ. 

Когато участникът е обединение, документът се представя oт участниците в обединението 

съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. Вписването в съответен регистър на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на 

строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. 

54.4. Копие от валидна  полица за застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ в 

качеството на строител, както и застраховка трудова злополука. 

Застраховката по тази точка е със застрахователна сума в размер на не по-малко от минималната 

застрахователна сума и минималния лимит на отговорността за отделно събитие за първа група,  

втора или по висока категория строежи за застраховката за дейността на Изпълнителя като 

проектант;  

54.5. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото 

обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица.  

55. В случай че участникът избран за изпълнител е посочил в офертата си, че при изпълнението 

на поръчката ще ползва подизпълнители в срок от три дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя 

посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора 

или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 

забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 
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56. В случай че участникът, определен за Изпълнител, не представи някой от документите по т. 

54, Възложителят не сключва договор за обществената поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от 

ЗОП и Възложителят може да определи за Изпълнител участникът, класиран на второ място, или 

да прекрати процедурата.  

 

РАЗДЕЛ ХIV. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

57. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в 

размер на – 22 000 /двадесет и две хиляди  лева/ лв. без ДДС.  

Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от 

участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане 

срока на валидност на офертата на участника. 

58. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от 

общата Цена по договора без ДДС и се представя от участника, определен за изпълнител. 

Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в срок от 30 (тридесет) календарни 

дни след издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16. 

59. Без авансово плащане по договора.   

60. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: 

1. Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: 

BG88SOMB91303324908901 BIC  SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон Денкоглу. 

2. Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.  

Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ изискуемата 

информация съответно от Приложения № № 8 и 9 от документацията за участие, като в него е 

изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Разходите 

по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят 

трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 

размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в 

настоящата процедура.  

61. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за 

участие, съгласно ЗОП.  

62. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и правилника за прилагането му. 

 

РАЗДЕЛ ХV.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 – Административни сведения на участника (образец); 

Приложение № 2 – Инвестиционен проект; 

Приложение № 3 – Проект на договор (образец); 

Приложение № 4 –  Представяне 

Приложение № 5 – Оферта (образец); 

Приложение №6 – Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка /техническа 

оферта/ (образец);  

Приложение № 7 – Предлагана цена (образец); 

Приложение № 8 – Банкова гаранция за участие (образец); 

Приложение № 9 – Банкова гаранция за изпълнение (образец); 
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Приложение № 10 – Образец на списък на строителството; 

Приложение № 11 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;  

Приложение № 12 – Декларация за използване ресурсите на трети лица; 

Приложение № 13 – Декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 14 – Образец - списък на екипа за изпълнение на обществената поръчка; 

Приложение № 15 - Образец на автобиография; 

Приложение № 16 - Декларация за приемане условията на проекта на договора. 

Приложение № 17 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки; 

Приложение № 18 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

Приложение № 19 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП 

Приложение № 20 – Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама. 

Приложение № 21 – Декларация за солидарна отговорност.  

Приложение № 22 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

Приложение №23 –Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

Приложение № 24 – Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 § 2 от 

регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 г. 

Приложение № 25 – Средния годишен брой на работниците и служителите и броя на 

ръководните служители 

Приложение № 26 – за съответствието на предлаганите от тях материали с изискванията на 

Възложителя 
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Приложение № 1 

 

[наименование на участника], 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК[…], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление[…], 

адрес за кореспонденция: […] 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

Име/ фирма по регистрация: ............................................................................................................ 

 

ЕИК ..................................................................................................................................................... 

 

Седалище и адрес на управление по регистрация: 

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

(п. код, град, община, квартал, улица, бл., ет., ап.) 

 

Адрес за кореспонденция с възложителя: 

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

 (п. код, град, община, квартал, улица, бл., ет., ап.) 

 

Телефон: ............................................ факс: ....................................... 

e-mail: .................................................................................................. 

 

Лице за контакти: ……………………..……………..…… ЕГН ............................. 

Длъжност: …………………… Телефон: ............................... факс: ............................ 

 

Обслужваща банка ............................................................................................................................ 

Банков код ...............…….................. 

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо) 

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

Титуляр на сметката .............................................................................................................................. 

 

 

[дата]       

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 



 41 

 

Приложение № 3 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

Днес,.......................2015 г. в гр. София между район „Средец” – Столична община, представляван 

от кмета Вергиния Стоянова и от главен счетоводител Екатерина Момчилова с ЕИК: 

0006963270461, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

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

представлявано от ..............................., ЕИК № ..........................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП и решение № ............................ на кмета на район 

„Средец” за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Преустройство и реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 

етажа – I етап - преустройство и реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска 

част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, район „Средец” на гр. София, се сключи настоящия 

договор, по който страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Преустройство и 

реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и 

реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. 

Марков” № 2, район „Средец” на гр. София. 

Код по КОП: 45000000 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1). Общата стойност на договора е ..................................лева с ДДС словом 

/............................................................/, съгласно приетото предложение, неразделна част от 

договора и не подлежи на промяна за срока на договора. 

в т. ч. : 

(2). Стойността за СМР е ...................................с ДДС /................................../лв., в.т.ч.: 

1. Част Архитектура                        .......................лв. с ДДС 

2. Част Конструкции                        .......................лв. с ДДС 

3. Част Геодезия                                         .......................лв. с ДДС 

4. Част ВиК                                     .......................лв. с ДДС 

5. Част ОВК                                               .......................лв. с ДДС 

6. Част Електро                                  .......................лв. с ДДС 

7. Част Технологична                                 .......................лв. с ДДС 

8. Част Паркоустройство                                    .........................лв. с ДДС 



 42 

9. Част Енергийна ефективност                         ........................лв. с ДДС 

10. Част Пожарна безопастност                        ........................лв. с ДДС 

11. Част План за безопастност и здраве           ........................лв. с ДДС 

12. Част ПУСО                                                     ........................лв. с ДДС 

13.  5 % непредвидени разходи за СМР         ........................лв. с ДДС 

(3). Такса депониране на строителни материали съдържащи азбест..................................лв. с ДДС  

 

Чл. 3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва, както следва: 

3.1. Авансово плащане – без авансово плащане. 

3.2. - Междинни плащания след осигурено финансиране в общ размер на не повече от 40% 

(четиридесет процента) от стойността на договора платими от бюджетните средства на бюджета 

през 2015 г., като първото междинно плащане се извършва за актувани работи, равни най-малко 

на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Всяко следващо междинно плащане се 

извършва за актувани работи, равни най-малко на 5 % (пет процента) от стойността на договора. 

3.3. Междинни плащания след осигурено финансиране в размер на 50% (петдесет процента) от 

стойността на договора, платими от бюджетните средства на бюджета през 2016 г., като всяко  

плащане се извършва за актувани работи, равни най-малко на 5 % (пет процента) от стойността 

на договора. 

3.4. Окончателно плащане след осигурено финансиране в размер на 10% (десет процента) от 

стойността на договора, платимо от бюджетните средства на бюджета през  2017 г.. В случай, че 

бъде осигурено пълно финансиране на обекта за 2016г., възложителят ще извърши 

окончателното плащане през 2016 г., след подписване на протокол образец 16 и издаване на 

Разрешение за ползване, окончателен отчет за извършените СМР, както и оригинална фактура за 

дължимата стойност.  

3.5 Междинните плащания се извършват след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на: 

справка за изпълнени СМР,  сметка №22 за изплащане на изпълнени СМР, акт обр. 19, 

приемателен протокол, всички актове и протоколи за съответния етап съгласно Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, оригинална фактура на стойност, 

равна на стойността на изпълнените СМР. 

3.6. Окончателното плащане се извършва след подписване на протокол образец 16 и издаване на 

Разрешение за ползване, окончателен отчет за извършените СМР, както и оригинална фактура за 

дължимата стойност.  

3.7. Всички плащания се извършват в едномесечен срок след приемане на изпълнените СМР с 

приемателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ 

въз основа на сметка 22 и фактура. 

3.8. Възложителят се задължава да извърши приемането на изпълнените СМР в 7-дневен срок от 

предаването му на справка за изпълнени СМР,  сметка за изплащане на изпълнени СМР, акт обр. 

19, приемателен протокол. 

3.9. Всички плащания се извършват в: ЛЕВА (BGN). 

3.10. Непредвидените допълнително възникнали нови видове СМР, извън предложението, ще се 

договарят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 5-те  процента непредвидени СМР, включени в цената на 

договора по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване: 
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- часова ставка      …........ лв./час 

- допълнителни разходи върху труда   .................... % 

- допълнителни разходи върху механизацията             .................... % 

- доставно-складови разходи     .................... % 

- печалба       .................... % 

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно 

УСН и ТНС. 

Цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на 

производители или официални дистрибутори. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Срокът за изпълнение на СМР при осигурено финансиране е .......... /............................../ 

календарни месеци, считано от датата на съставяне на Протокол обр. 2 към Наредба №3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно приложения график за 

строителство.  Срокът  за изпълнение се установява с  подписването на констативен акт обр. 15 

за установяване годността за приемане на строежа. 

 

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигури необходимите средства по чл. 2 за финансиране на обекта.  

2. Да осигури авторски надзор, инвеститорски контрол и строителен надзор при откриване на 

площадката, извършването на СМР и въвеждането на обекта в експлоатация. 

3. Да извършва разплащане в едномесечен срок от представяне на оформените разплащателни 

документи - сметка 22 и фактура. 

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта. 

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на появили се 

в гаранционния срок дефекти. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат 

право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на 

видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, 

незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      

 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат 

право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или 

нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението.  

Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.    

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

резултат  на които възникнат: 
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1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета 

на договора през времетраене на строителството. 

 

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл. 4, като организира и 

координира цялостния процес на строителството в съответствие с: 

поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от 

договора; 

изготвеният инвестиционен проект;  

одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора;  

действащите нормативни актове в Република България - за строителство, безопасност и хигиена 

на труда и пожарна безопасност. 

2.  Да осигури свой представител за съставяне и подписване на всички документи, касаещи 

строителството, съгласно нормативните актове в областта на строителството; 

3. Да влага при изпълнението оферираните материали, отговарящи на изискванията на Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР 

необходимите сертификати, технически одобрения и др. 

4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ 

НАДЗОР възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.  

5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР.  

6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, 

недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и контролните органи. 

Некачествено извършени СМР няма да бъдат  разплащани  до отстраняването им и повторното 

им качествено изпълнение.  

7. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР за извършени 

СМР, които подлежат на закриване и чието качество не могат да бъдат установени по-късно. 

След съставяне на двустранен акт обр. 12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР дава писмено разрешение 

за закриването им.         

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи 

извършените СМР. 

9. Изпълнителят няма право да извършва непредвидени видове СМР, извън посочените в 

проектите, без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя анализни цени, съставени съгласно чл. 3.9., 

придружени с фактура на вложените материали. 

11. Преди подписването на акт обр. 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата 

своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. 

12. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му с акт обр. 15 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, 

предмет на договора и да иска неговата промяна. 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 

дейности на обекта. 

 

Чл. 12.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска 

повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при 

осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то 

възстановяването им е за негова сметка. 

 

Чл. 13. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 

дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 14. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни 

и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на 

населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република 

България. 

 

Чл. 15. Да представи при подписване на договора действаща застрахователна полица 

«Професионална отговорност», отговаряща на  категорията на обекта, който е предмет на 

договора. При изтичане срока на полицата по време на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава веднага да я поднови и представи новата полица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 16. (1). Гаранционният срок е: 

Архитектурни работи    ........ години 

Конструктивни работи    ........ години 

ВиК инсталации     ........ години 

Електроинсталации                                    ........ години 

ОВК инсталации      ........ години         

Технологично оборудване                                 ........ години 

   

съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на издаване на 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

 

(2). Гаранционните срокове за всички строително-монтажни работи  не могат да бъдат по малки 

от минималните срокове съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
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(3). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в гаранционния срок 

дефекти, в срок договорен с констативен протокол, съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. Поправките се 

приемат с констативен протокол съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, 

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР.  

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. С изпълнение предмета на договора.  

2. Преди изтичане срокът на договора: 

2.1. По взаимно съгласие 

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10/десет/ 

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.  

2.3. Незабавно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на 

строителство, съгласно графика за строителство с повече от  3/три/ календарни  месеца, в която и 

да е фаза на строителството.  

2.4. При не осигуряване на бюджетни средства в срок от двадесет и четири месеца от 

подписването на настоящия договор, с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

 

Чл. 19. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и 

пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 20. При неспазване срока по чл. 4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на ............................ от сумата по чл. 2 за всеки просрочен 

ден, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта. 

 

Чл. 21. При просрочване на строителството с повече от три месеца. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на .................................. от стойността по чл. 2. 

 

Чл. 22. При прекратяване на договора по чл. 17, т. 2.3 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 

10% от стойността по чл. 2.  

 

Чл. 23. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.  
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Чл. 24. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на 

виновната страна. 

 

Чл. 25. В случаите на неизпълнение на срока по чл. 4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателното 

завършване на обекта се извършва по цени, които са били в сила до изтичане на срока и не 

подлежат на актуализация. 

 

Чл. 26. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им 

разходи, както и претърпените щети.  

 

Чл. 27. При некачественно изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може 

да предяви искане за неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл. 2. 

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и се връчва 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 28. Внесената преди сключване на договора гаранция за изпълнение, в размер на  3 % или 

............................./ ........................словом/ лв. се освобождава от Възложителя в срок от 30 

(тридесет) календарни дни след издаване на Протокол за установяване на годността за ползване 

на строежа -  обр. Акт16. 

 

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред. 

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите 

и други действащи нормативни документи. 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения. 

График за строителството. 

Специални условия от конкурсната документация. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ВЕРГИНИЯ СТОЯНОВА 

Кмет на район „Средец” 

 

ЕКАТЕРИНА МОМЧИЛОВА 

Главен счетоводител 
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Приложение № 4 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ” 

 

УЛ. „ЛЕГЕ“ № 6, ГР. СОФИЯ 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
5
 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

[попълва се наименованието на обществената поръчка] 

 

[точно наименование на участника/партньора в обединението - участник], 

с [БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава] […], регистрирано в […], 

регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],  

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […], 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], банкови 

сметки: ........................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме [участника/партньора в обединението - участник] [точно 

наименование на участника/партньора в обединението - участник], който/което участва в 

горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез следната 

информация: 

 

1. Представляваното от мен дружество е с Единен идентификационен код по чл. 23 от 

Закона за търговския регистър […], / [друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която съм установен; втората хипотеза се 

посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице]; 

2. За кореспонденция при провеждане на процедурата можете да използвате за връзка с 

дружеството следния адрес: […]; включително електронен адрес […]; тел. […]; факс […]; 

3. За удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 9 от Закона за 

обществените поръчки, прилагам декларация, изготвена по образец – Приложение № 19, 

която е неразделна част от настоящото представяне. 

 

Дата: [дата на подписване] _____________________ [подпис, печат] 

 [име и фамилия] 

[качество на представляващия участника/ партньора в обединението - участник] 

                                                 
5
 Това представяне се попълва за всеки участник, а в случай че участикът е обединение – за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 
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           Приложение № 5 

 

 

[наименование на участника], 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни 

по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

 

О Ф Е Р Т А 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и 

реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и 

реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. 

Марков” № 2, район „Средец”. 

 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и реконструкция на  

ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и реконструкция” в 

УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, район 

„Средец”. 

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без 

възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие 

с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180  календарни дни след 

датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея 

«Техническа оферта» и «Ценова оферта». 

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при 

сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно 

условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото 

изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената 

поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, 

пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на 

документа], който е приложен към тази оферта. 

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]
6
 подизпълнители. 

                                                 
6
 Оставя се вярното. 
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Подизпълнителите
7
, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще 

изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва: 

 

№ Наименование БУЛСТАТ/ЕИК Видове 

дейности, които 

ще изпълнява 

Дял на 

участието в 

обществената 

поръчка 

(процент от 

общата цена на 

договора) 

1     

...     

 

 

[дата]       

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

  

                                                 
7
 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката 
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Приложение № 6 

 

[наименование на участника], 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК[…], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление[…], 

адрес за кореспонденция: […] 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и 

реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и 

реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. 

Марков” № 2, район „Средец”. 

 

1. След като разггледахме и проучихме документацията за участие и Инвестиционния проект и 

направихме оглед на строителната площадка с настоящата техническа оферта правим следното 

обвързващо предложение за Срок за изпълнение на настоящата обществената поръчка  

………………………………………………………………..…/словом/ календарни месеца. 

 

2. По време на изпълнение на горецитираната обществена поръчка ще използвам следните 

основни материали, изделия и системи:..............................................................................  

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

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

 

За изброените по-горе основни материали прилагаме сертификати, издадени от акредитирани 

институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на 

влаганите продукти със съответните спецификации и стандарти. 

 

3. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности:    

 

  Архитектурни работи    ........ години 

  Конструктивни работи    ........ години 

  ВиК инсталации     ........ години 

  Електроинсталации                                     ........ години 

  ОВК инсталации      ........ години 

  Технологично оборудване                                 ........ години 
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Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от минималните 

гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 

4. Предлагаме следните неустойки при забавяне: 

неустойка при забавяне в % за всеки просрочен съгласно чл. 20 от проектодоговора: 

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

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

неустойка при забавяне в % при просрочване на строителството с повече от три месеца съгласно 

чл. 21 от проектодоговора: ........................................................................... 

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

 

5. Предлагаме в Приложение № 1 към Техническата оферта строителна програма, в т.ч. 

организация и план на работа, обосновка на цената, линеен график на дейностите и диаграма на 

работната ръка, мерки за намаляване на затрудненията за живущите и дейността на 

съществуващата детска градина при изпълнение на СМР, управление на риска, мерки, свързани с 

опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 

 

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, 

обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 към Техническата оферта – строителна програма. 

Сертификати за качество на основните материали. 

Други по преценка на участниците. 

 

 

[дата]       

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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Приложение № 7 

 

 

[наименование на участника], 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес 

за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка за […], 

 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и 

реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и 

реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. 

Марков” № 2, район „Средец”. 

 

Код по КОП 45000000 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и 

реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - 

преустройство и реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”,  

ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, район „Средец”. 

 

1 Цена за изпълнение на предвидените СМР без 

ДДС  

………………………………. 

/....словом/ лева 

2. 5% непредвидени разходи за СМР 

Забележка: 5% от цената по т.1 

………………………………. 

/....словом/ лева 

3. Такса депониране на строителни материали 

съдържащи азбест 

………………………………. 

/....словом/ лева 

4. Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2+т.3/ ………………………………. 

/....словом/ лева 

5. Обща предложена цена с ДДС  /т.4 +20% ДДС/ ………………………………. 

/....словом/ лева 
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 Предложената цена се състои от: 

1. Част Архитектура                             .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

2. Част Конструкции                   .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

3. Част Геодезия                          .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

4. Част ВиК                                .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

5. Част ОВК                                           .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

6. Част Еектро                               .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

7. Част Технологична                              .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

8. Част Паркоустройство                                 ......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

9. Част Енергийна ефективност                      ......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

10. Част Пожарна безопастност                      ......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

11. Част План за безопастност и здраве         ......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

12. Част ПУСО                                                  ......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

13.  5 % непредвидени разходи за СМР       .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

14. Такса депониране на строителни  

материали съдържащи азбест        .......................лв. без ДДС, съответно ...........лв. с ДДС 

 

2. Елементи на ценообразуване: 

- часова ставка      …........ лв./час 

- допълнителни разходи върху труда   .................... % 

- допълнителни разходи върху механизацията             ..................... % 

- доставно-складови разходи     .................... % 

- печалба       .................... % 

 

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената 

цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката. 

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за 

възлагане на обществена поръчка. 

 

Приложение: 

1. Обосновка на цената с посочени цени 

2. Други по преценка на участника 

[дата]       

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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Приложение № 8 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 

До  

гр.......................... 

Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 

 

Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и адрес на участника],  

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

.................................. г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] 

процедура за възлагане на Обществена поръчка с обект:      [описва се 

обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такива]. 

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

Закона на Обществените Поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в Офертата си банкова 

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

(словом:        ) [посочва се цифром и словом стойността 

и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата]. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с 

настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас 

банкова сметка, сумата от (словом:        ) [посочва се 

цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след 

получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е 

извършил едно от следните действия: 

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

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

поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка. 

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в 

пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ 

че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на 

същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след 

постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на 

посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от .................. часа на ...................... г. [посочва се датата и часа на 

крайния срок за представяне на офертите]. 

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече в  ___ часа  на _________ г. [посочва се дата и час 

съобразени с валидността на офертата на Участника], до която дата какъвто и да е иск по нея 

трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или 

нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

  

     Подпис и печат,   

    (БАНКА)  
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Приложение № 9 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

 

До  

гр……………….  

Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 

 

Известени сме, че нашият Клиент,  ..........................................[наименование и адрес на участника],  

наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № [посочва се № и дата на Решението 

за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на Обществена поръчка с 

обект:    [описва се обекта], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена 

поръчка. 

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

Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената 

поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената 

поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата 

в размер на   % [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно  

(словом:..................................) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], 

за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените 

условия. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме 

неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия 

размер на които не надвишават (словом:        ) [посочва се 

цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след 

получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в 

пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ 

че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на 

същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след 

постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на 

посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________ [посочва се дата и час на 

валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по 

нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или 

нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

  

Подпис и печат,  

(БАНКА) 
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Приложение № 10 

 

 

Наименование: [наименование на участника]
8
, 

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: […]  

 

СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

№ 

Обект 

(предмет) на 

строителството 

Възложител 

[име; лице 

за контакт; 

адрес; 

телефон; 

e-mail] 

Стойност на 

строителството 

в лв., без ДДС 

Начална 

дата 

Дата на 

завършване 

/предаване 

на работите 

В качеството на 

[изпълнител/участник 

в обединение/ 

подизпълнител] 

Дял от 

общия 

обем 

работи 

[%] 

Кратко 

описание на 

дейностите9, 

включени в 

строителството; 

Списък 

подкрепящи 

документи 

          

 

 

 

 

 

Дата: [дата на подписване]_____________________ [подпис, печат] 

 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника]  

                                                 
8
 В случай че участникът е обединение от лица, настоящият списък се попълва и представя само за участниците, чрез които обединението 

доказва съответствието си с изискванията на документацията за участие. 

В случай че се предвижда участието на подизпълнител/и, настоящият списък, освен от участника, се попълва и представя от всяко лице, дало 

съгласието си и фигуриращо като подизпълнител в представената от участника оферта. 

9
 Когато строителството е изпълнено от обединение, се посочват  основните видове дейности включени в строителството, 

изпълнена от участника.. 
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Приложение № 11 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 

 

 

Долуподписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност
10

] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето 

черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на 

управление […], 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]
11] ще 

[участвам/участва
12

] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако 

същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „...................“
13

. 

 

2. Видовете СМР, които ще изпълнявам и дела на участието ми (процент от общата Договорна 

Цена) е както следва:…… 

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената 

процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.  

 

 

 

 

[дата на подписване]           Декларатор: [подпис]:   

 

 

  

                                                 
10 Оставя се вярното. 
11

 Оставя се вярното. 
12

 Оставя се вярното. 
13

 Изписва се предмета на поръчката. 
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Приложение № 12 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За използване ресурсите на трети лица 

 

Долуподписаният /та/[…] 

с [лична карта/документ за самоличност
14

] №[…], издадена на […] от […], 

в качеството ми на ………………….на [наименование научастника/подизпълнителя]с 

БУЛСТАТ/ЕИК […],  

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

Че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам ресурсите на трети лица, както и че 

ще имам на разположение тези ресурси
15

, като доказателство, прилагам към настоящата 

декларация следните документи: 

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

2. ................................ и т.н.
16

 

 

 

[дата на подписване]       Декларатор:   

             [подпис] 

 [име и фамилия] 

 

 

                                                 
14

 Оставя се вярното.  
15

 Декларацията се попълва, ако участникът доказва съответствието си с изискванията за технически възможности по т.5 от 

документацията,  с възможностите на едно или повече трети лица. 
16

 Описват се приложените от участника документи, съгласно чл. 51а от ЗОП. 
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Приложение № 13 

 

 

[наименование на участника], 

регистрирано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […],  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ, С КОЕТО ЩЕ СЕ ОСИГУРЯВА 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

 

№ наименование на 

машината или 

оборудването 

ДК №  

технически характеристики, свързани с тяхната 

производителност и качеството на СМР  

основание за ползване от 

участника 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

 

[дата]          ПОДПИС ПЕЧАТ 

 

          [име и фамилия] 
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Приложение № 14 

 

Наименование: [наименование на участника], 

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: [попълва се 

предметът на поръчката] 

 

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

№ 
Име, презиме, 

фамилия 

Образован

ие 

 

Професионал

на 

квалификаци

я  

 

Професионален опит 

на експерта 

Длъжност/позиция, която ще 

изпълнява лицето при 

изпълнение на обществената 

поръчка  

Вид на 

правоотношението 

на лицата с 

кандидата (трудово, 

гражданско, друго) 

       

       

 

 

Дата: [дата на подписване]_____________________ [подпис, печат] 

 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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Приложение № 15 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Предложена позиция в екипа за изпълнение на настоящата поръчка: 

посочва се съответната позиция 

 

1. Фамилия: 

2. Име: 

3. Дата на раждане: 

4. Гражданство: 

5. Образование: 

ИНСТИТУЦИЯ  

Дата: от (месец/година) 

  до (месец/година) 
 

Получени степен(и) или 

диплом(и): 
 

6. Професионална квалификация
17

: 

7. Настояща длъжност: 

8. Професионален опит (започнете от последната месторабота) 

Дата: от (месец/година) 

  до (месец/година) 
 

Фирма  

Длъжност  

Описание на работата   

9. Опит в изпълнението на подобни проекти: 

Дата: от (месец/година) 

  до (месец/година) 
 

Фирма  

Длъжност  

Описание на работата по 

проекта  
 

10. Езикови умения: (отбележете степента на владеене с 1 (отлично) до 5 (слабо) 

Език Четене Разговор Писмено 

    

 

11. Допълнителни умения: (напр. компютърна грамотност и др.) 

                                                 
17

 Посочват се основните професионални умения и експертни знания на лицето. 
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12. Допълнителна информация:  

12.1. (придобити сертификати, научни степени); 

12.2. (публикации и др. подобни, които доказват опита и квалификацията на експерта) 

С представянето на настоящата автобиография декларирам ангажираността си да участвам 

на посочената позиция в екипа за изпълнение на поръчката, в случай че с участника бъде 

подписан договор за нейното изпълнение. 

 

Дата:       Подпис на експерта: 
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Приложение № 16 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

 

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

(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 

представляващ и изпълняващ длъжността в ............................................................, регистрирано по 

ф.д. №.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ/ЕИК ............................., 

със седалище и адрес на управление 

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

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

 

Съм запознат с проекта на договор за възлагане на обществена поръчка за определяне на 

изпълнител на строителство на обект: „..............................“
18

 и приемам без възражения 

посочените в него условия. 

 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

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

гр. ........................ (подпис) 

 

  

                                                 
18

 Изписва се предмета на поръчката 
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Приложение № 17 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
19

 

 

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

 

 

Долуподписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност
20

] № […], издадена на […] от 

[…], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето 

черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […],  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

При определяне на предлаганата от [наименование на участника/ подизпълнителя] цена е 

спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната 

разпоредба на Закона за обществените поръчки, включително са спазени изискванията за закрила 

на заетостта.  

 

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

 

 

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

 

  

                                                 
19 Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР. Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението подава такава декларация. 
20 Оставя се вярното. 
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Приложение № 18 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
21

 

 

Долуподписа[ният/ната] [трите имена], в качеството си на [качество на подписващия] на 

[точно наименование на участника / участника в обединението], [участник / участник в 

обединение-участник] в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

[посочва се наименованието на обществената поръчка], 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / или съм осъждан, но реабилитиран / за 

следните престъпления: 

1.1.  престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, 

съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, 

ако деклараторът е чуждестранно лице); 

1.2.  подкуп по чл. 301 – чл. 307 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно 

законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако 

деклараторът е чуждестранно лице); 

1.3.  участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс / за 

подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен 

(втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице); 

1.4.  престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс / за 

подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен 

(втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице); 

1.5.  престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс / за 

подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен 

(втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице). 

                                                 
21

 Попълва се от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно: 

1. При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват дружеството съгласно закона и 

дружествения договор; 
2. При командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;  

3. При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличния 

собственик на капитала и/или управителя, ако е различен от едноличния собственик, а ако собственикът е юридическо лице - 

неговия ръководител или определено от него лице, което управлява дружеството – кандидат в процедурата; 

4. При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, овластени съгласно устава 

да представляват дружеството, а при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите, съответно на 
управителния съвет; 

5. При командитно дружество с акции – изпълнителния/ните член/ове на съвета на директорите, на които е възложено управлението 

на дружеството; 
6. При едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. Във всички останали случаи, влючително за чуждестранните лица - лицата, които представляват участника; 

8. Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е/са назначен/и и прокурист/и – от прокуриста/ите на 
дружеството; за чуждестранни лица с повече от един прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято представителна 

власт е включена територията на Република България.  

 
В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се попълва и представя за всяко едно от тях, от лицата по чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя в превод на български. 
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2. 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 / за подобно 

престъпление, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората 

хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице). 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда / или съм осъждан, но 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/ 

за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен 

(втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице). 

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

неговата организация. 

5. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

6. Представляваният от мен [участник / участник в обединение-кандидат]: 

6.1. не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство за обявяване в 

несъстоятелност; 

6.2.  не е в производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е 

чуждестранно лице), включително когато дейността му е под разпореждане на съда; 

6.3.  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 / няма 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен (втората хипотеза се посочва, ако участникът / участникът в 

обединение-участник е чуждестранно лице)]; 

6.4. [участникът е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (отбелязва се, в 

случай че има задължения по предходния параграф, но е налице тази хипотеза; в противен 

случай се изтрива)]; 

6.5.  няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове (втората  хипотеза се посочва, ако участникът/участникът в обединение-

участник е чуждестранно лице) ]; 

6.6.  не е преустановил дейността си и дейността му не е под разпореждане на съда; 

6.7.  не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано 

от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

6.8.  не е сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

7. Посочените обстоятелства се съдържат: [посочва се информация относно публичните 

регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да 

предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя]. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на 

неверни данни. 

Дата: [дата на подписване] Декларатор: [трите имена, подпис] 
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        Приложение № 19 

                                                 

                                                          ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 8 от ЗОП
22

 

 

Долуподписа[ният/ната] [трите имена], в качеството си на [качество на подписващия] на 

[точно наименование на подизпълнителя], който е включен в офертата на [участник / участник в 

обединение-участник] в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

[посочва се наименованието на обществената поръчка], 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / или съм осъждан, но реабилитиран / за 

следните престъпления: 

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, 

съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, 

ако деклараторът е чуждестранно лице); 

1.2. подкуп по чл. 301 – чл. 307 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно 

законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако 

деклараторът е чуждестранно лице); 

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс / за 

подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен 

(втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице); 

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс / за подобни 

престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората 

хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице); 

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс / за подобни 

престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората 

хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице). 

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

неговата организация. 

3. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

4. Представляваният от мен подизпълнител: 

4.1.  не е обявен в несъстоятелност; 

4.2. не е в производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове на държавата, в която е установен (втората 

хипотеза се посочва, ако подизпълнителят в обединение-участник е чуждестранно лице); 

                                                 
22

 Попълва се от представляващия подизпълнителя в процедурата по актуална/търговска регистрация.  

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя в официален превод на български. 
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4.3. 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 / няма 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен (втората хипотеза се посочва, ако участникът / участникът в 

обединение-участник / подизпълнителят е чуждестранно лице); 

4.4.  [има допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (отбелязва се, в случай че 

има задължения по предходния параграф, но е налице тази хипотеза; в противен случай се 

изтрива); 

4.5. не е сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

5. Посочените обстоятелства се съдържат: [посочва се информация относно публичните 

регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да 

предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя]. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на 

неверни данни. 

 

 

Дата: [дата на подписване] Декларатор: [трите имена, подпис] 
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Приложение № 20 

 

Д Е К Л АР А Ц И Я 

за запознаване с определенията за Нередност и Измама 

 

Долуподписаният /та/ […] с адрес […] 

[лична карта/документ за самоличност
23

] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество]
24

 на [наименование на участника/подизпълнителя]]
25

 с 

БУЛСТАТ/ЕИК […],  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Запознат/а съм с определението за „нередност”: По смисъла на наредбата за определяне на 

процедурите за администриране на „нередности” по фондове, инструменти и програми, 

съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 

2988/95, означава:  Всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на 

действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат 

нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или 

посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се 

събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 

2. Запознат/а съм с определението за „подозрение за измама”: е „нередност”, даваща 

основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с 

цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, 

така както е посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на 

основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности по отношение на разходите е всяко умишлено действие или бездействие, 

свързано със: 

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или 

документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет 

на Европейския съюз или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейския съюз; 

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект; 

в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати 

първоначално. 

3. Запознат/а съм с определението за "сигнал за нередност": това е постъпила, включително 

от анонимен източник, информация за извършена „нередност”. Тази информация като минимум 

следва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, 

административно звено и описание на нередността. 

 

                                                 
23

 Оставя се вярното. 
24

 Представят се собственоръчно подписани декларации от представляващия участника. 
25

 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от от представляващите всеки участник в обединението. 

 

apis://Base=APEV&CELEX=31995R2988&ToPar=Art1&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31995R2988&ToPar=Art1&Type=201/
apis://NORM|23298|0||/


 71 

Всички форми на корупция, както и конфликтът на интереси по смисъла на чл.52, чл.93, 

ал.1, чл.94 и чл.96 , буква „а” от Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета  попадат 

в обхвата на понятието  „нередност/измама”. 

 

5. Ангажирам се да запозная всички мои служители и подизпълнители /ако е приложимо/, 

работещи по изпълнението на конкретния Договор с определението за  нередност/измама, 

така също и с порядъка на докладване.  

 

 

    [дата]                                                                                                 Декларатор:  [подпис  ] 
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Приложение № 21 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за солидарна отговорност 

 

 

Долуподписаният /та/ […] с адрес […] [лична карта/документ за самоличност
26

] № […], издадена 

на […] от […], в качеството ми на [длъжност, или друго качество] на [наименование на члена на 

обединението]
27

 с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на 

управление […], в качеството ми на член на обединение, което е участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „..........................“ 
28

. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Аз/представляваното от мен дружество
29

 съм/е наясно, че съгласно изискванията на 

документацията за участие в горепосочената обществена поръчка в качеството си на член на 

обединение, което е участник в обществената поръчка,  нося/носи солидарна отговорност с 

останалите членове на обединението за: 

а. изпълнение на задълженията на участника по време на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка; и 

б. в случай че участникът бъде избран за изпълнител, за изпълнение на задълженията на 

изпълнителя по договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка. 

2. Аз/представляваното от мен дружество съм/е наясно, че съгласно чл. 122 и следващите от 

Закона за задълженията и договорите в качеството си на солидарно задължено лице 

отговарям/отговаря изцяло за изпълнение на задълженията на всеки един от членовете на 

обединението във връзка с участието и изпълнението на обществената поръчка и че 

Възложителят може да претендира от мен/представляваното от мен дружество пълния размер на 

вредите, настъпили от неизпълнението на задълженията на който и да е от неговите членове.  

 

 

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

 

                                                 
26

 Оставя се вярното. 
27

 Декларацията се представя от всеки член на обединението. 
28

 Изписва се предмета на поръчката 
29

 Оставя се вярното в зависимост от това дали членът на обединението е физическо или юридическо лице 
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Приложение № 22 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност]
30

 № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.] на [наименование на участника] с БУЛСТАТ/ЕИК 

[…], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

[посочва се наименованието на обществената поръчка], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. не съм/участникът, когото представлявам не е свързан с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с друг участник, 

който е подал самостоятелна оферта за участие в настоящата процедура, както и със служители 

на ръководна длъжност в неговата организация 

2. за мен/за участника, когото представлявам не е налице обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

[дата]         Декларатор: [подпис] 

 

  

                                                 
30

 Оставя се вярното. 
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Приложение № 23 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

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

действителни собственици 

 

Долуподписаният[ната] [трите имена], в качеството си на [качество на подписващия] на 

[точно наименование на участника/участника в обединението], [участника/участник в 

обединение-участник] в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

[посочва се наименованието на обществената поръчка],     

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество [ e / не е ] регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

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

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

Допълнителните разпоредби на Търговския закон
31

 с дружества, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

 

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

 

 

 

[дата]         Декларатор: [подпис] 

 

 

  

                                                 
31

Съгласно § 1 (1) "Свързани лица" по смисъла на Търговския закон са: 

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

2. работодател и работник; 

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

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

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

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

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, 

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

Попълва се от представляващия участника в процедурата по актуална/търговска регистрация. Когато участникът е юридическо лице, е 
достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

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

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 
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Приложение № 24 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от регламент /ЕС, Евратом/ 

№ 966/2012 

Аз, долуподписаният/та 

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

                                                               /трите имена/ 

В качеството си на лице, заемащо* 

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

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

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

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

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

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

  

 *Изписва се институцията, оперативната програма, заеманата длъжност или позиция или 

назначаване, определяне/упълномощаване да изпълнява някоя от следните функции: служители 

на управляващите органи/бенефициента, които участват в подготовката, изпълнението и 

управлението на оперативната програма, членове на звената /екипите за управление на 

проекти, финансирани със средства от ЕС, друго /посочвасе/. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

съм запознат/та с чл.57 от регламент /ЕС, Евратом/ №966/2012, който гласи следното: 

 

„ 1.Финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на 

бюджета,     включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола, не 

предприемат каквито и да са   дейности, които може да поставят собствените им интереси в 

конфликт с тези на Съюза. 

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и отнася въпроса до 

опровомощения разпоредител с бюджетни кредити, който потвърждава в писмен вид дали 

съществува конфликт на интереси. Въпросното лице информира също така своя пряк 

ръководител. Ако бъде установен конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои 

дейности по случая. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити лично предприема 

понататъшни подходящи действия; 

2. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и 

обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в 

параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг 

интерес, който е общ с този на получателя. 

Потвърждавам, че ще спазвам тези принципи и незабавно ще информирам членовете на 

институционалния орган, който отговаря за управлението и координирането на дейностите по 

програмата за всяка ситуация, която може да се счете за конфликт на интереси”. 
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С настоящето декларирам , че не се намирам в ситуация на конфликт на интереси в 

горепосоченото ми качество и във връзка със заеманата от мен длъжност/позиция, съгласно чл.57 

от Регламент /ЕС, Евратом/ № 966/2012 от европейското законодателство и Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ от националното 

законодателство на РБългария. 

До колкото ми е известно не съществуват факти или обстоятелства в миналото ми, понастоящем 

или които биха могли да възникнат в обозримо бъдеще, които могат да поставят под съмнение 

моята независимост и които да ме поставят в ситуация на конфликт на интереси, спрямо нормите 

на националното и европейско законодателство. 

Удостоверявам, че ако узная за такива обстоятелства незабавно ще съобщя на компетентните 

лица и че ако бъде установен конфликт на интереси, ще се оттегля от заеманата от мен 

длъжност/позиция. 

Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни или документи, които са ми 

били поверени, които съм открил или изготвил в хода на изпълнение на поверените ми 

зъдължения. 

 

 

Подпис:................................................................                                                                

Дата:......................................... 
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Приложение № 25 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Средния годишен брой на работниците и служителите и броя на ръководните служители 

 

 

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

(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 

представляващ и изпълняващ длъжността в ............................................................, регистрирано по 

ф.д. №.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ/ЕИК ............................., 

със седалище и адрес на управление 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Средния годишен брой на работниците и служителите и броя на ръководните служители в 

представляваното от мен дружество за последните три години е: 

 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

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

гр. ........................ (подпис) 
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Приложение № 26 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съответствието на предлаганите от тях материали с изискванията на Възложителя 

 

 

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

(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 

представляващ и изпълняващ длъжността в ............................................................, регистрирано по 

ф.д. №.................. на ......................., идентификационен № по БУЛСТАТ/ЕИК ............................., 

със седалище и адрес на управление 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Предлаганите материали съответстват на изискванията на Възложителя за минималното качество 

на материалите и отговарят най-малко на качеството на материалите, вложени в строителството 

на новопостроената пристройка към ОДЗ 18. 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

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

гр. ........................ (подпис) 

 


