
СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

ЗА УЧАСТИЕ  

 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА 

ПО ЧЛ.166 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/, 

ВКЛЮЧВАЩА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО 

СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Консултантска услуга за обект „1036/Р - 

Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Консултантска услуга за обект „1361/ 

Реконструкция на учебно-битов корпус - в.ф. 48940-Бургас “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Консултантска услуга за обект „Подмяна 

на вентилационната система на кухненския блок, на Х етаж, в сектор В, в 

сградата на бул. "Тотлебен" № 34 “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Консултантска услуга за обект 

„Преустройство и ремонт на покрива на сектор А1 на сградата на бул. 

"Тотлебен" № 34 от неизползваем в използваем “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Консултантска услуга за обект 

„Сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от 

взривообезопасен тип в 9 броя военни формирования от състава на бригада 

"Логистика"“. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Консултантска услуга за обект „1217/ 

Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации във в.ф. 28130-

Стражица “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Модернизация на поливната система във 

ВР1014 на бул. "Ген. Тотлебен" № 34“. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Ремонт на стационарен подземен 

вертикален резервоар - 2500 куб.м., №22,  във в.ф. 28930-Брацигово“. 
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V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 

VI.  ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПЛАЩАНИЯ И    

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 
Ценова оферта за позиции 2, 3, 4 и 5 за консултантска 

услуга 

Приложение № 1а 
Ценова оферта за позиции 1 и 6 за консултантска 

услуга и строителен надзор 

Приложение № 1б Ценова оферта за позиции 7 и 8 за строителство 

Приложение № 2 Идентификация на участника 

Приложение № 3 Административни сведения 

Приложение № 4 
Декларация за запознаване с условията на 

обществената поръчка 

Приложение № 5 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

Приложение № 6 

Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените  сили на Република България /ЗОВС на 

РБ/ 

Приложение № 7 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ 

Приложение № 8  

Декларация за липсата на допуснати или извършени 

нарушения по Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ 

Приложение № 9 
Декларация, съдържаща списък на договори за 

консултантска услуга по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

Приложение № 10 

Декларация, подписана от участника, за ползване или 

не на подизпълнители на обществената поръчка и ако 

ползва подизпълнители, да посочи вида и дела на 

тяхното участие. 

Приложение № 10а 
Декларация за съгласие по  чл. 55, ал. 5 от ЗОП, 

подписана от подизпълнителя  

Приложение № 11 Пакт за почтеност  

Приложение № 12 Техническо предложение за консултантска услуга 

Приложение № 12а 
Техническо предложение за консултантска услуга и 

строителен надзор 

Приложение № 12б Техническо предложение за строителен надзор 

Приложение № 13 

Декларация, съдържаща списък на основните договори 

за строителство, изпълнени през последните 5год. по 

чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, придружен от препоръки за 

добро изпълнение; 

Приложение № 14 
Списък на техническите лица, които участникът ще 

използва за извършване на строителството, 

включително на тези отговарящи за качеството 
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съгласно чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП; 

Приложение № 15 
Декларация за техническото оборудване, с което 

разполага участникът за изпълнение на ОП, по чл. 51, 

ал. 1, т. 9 от ЗОП; 

Приложение № 16 Декларация за валидност на офертата; 

Приложение № 17 Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

Приложение № 18 Проект на договор за консултантска услуга 

Приложение № 18а 
Проект на договор за консултантска услуга и 

строителен надзор 

Приложение № 18б Проект на договор за строителство 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

І.1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка. 

Копие от Решение на командващия на Съвместното командване на силите 

№ ....... /...............2013 г. за откриване на процедура за възлагане на открита 

обществена поръчка, за изпълнение на следните обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Консултантска услуга за обект „1036/Р - 

Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Консултантска услуга за обект „1361/ 

Реконструкция на учебно-битов корпус - в.ф. 48940-Бургас “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Консултантска услуга за обект „Подмяна 

на вентилационната система на кухненския блок, на Х етаж, в сектор В, в 

сградата на бул. "Тотлебен" № 34 “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Консултантска услуга за обект 

„Преустройство и ремонт на покрива на сектор А1 на сградата на бул. 

"Тотлебен" № 34 от неизползваем в използваем “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Консултантска услуга за обект 

„Сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от 

взривообезопасен тип в 9 броя военни формирования от състава на бригада 

"Логистика"“. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Консултантска услуга за обект „1217/ 

Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации във в.ф. 28130-

Стражица “. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Модернизация на поливната система във 

ВР1014 на бул. "Ген. Тотлебен" № 34“. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Ремонт на стационарен подземен 

вертикален резервоар - 2500 куб.м., №22,  във в.ф. 28930-Брацигово“. 

 

 I.2. Обявление за обществена поръчка. 

Копие от обявление за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на 

горецитираните обекти. 

Вид на процедурата - открита процедура. 

Обектите са включени в Единния поименен списък на обектите за 

строителство и строителни услуги на МО през 2013 г. 

 

I.3. Описание на предмета на поръчката. 

І.3.1. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 1 е 

консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, която включва изпълнението 

на следните дейности: 

І.3.1.1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 
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5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията и представяне на 

комплексен доклад. 

І.3.1.2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, 

количествата и ценообразуването при изпълнение на СМР на обекта и 

изготвяне на окончателен доклад. 

І.3.1.3. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - 

монтажните работи на обекта. 

 І.3.2. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 2 е 

консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, която включва изпълнението 

на следните дейности: 

І.3.2.1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията и представяне на 

комплексен доклад . 

І.3.3. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 3 е 

консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, която включва изпълнението 

на следните дейности 

І.3.3.1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията и представяне на 

комплексен доклад. 

І.3.4. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 4 е 

консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, която включва изпълнението 

на следните дейности 

І.3.4.1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията и представяне на 

комплексен доклад. 

І.3.5. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 5 е 

консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, която включва изпълнението 

на следните дейности 

І.3.5.1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията и представяне на 

комплексен доклад. 

І.3.6. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 6 е 

консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, която включва изпълнението 

на следните дейности: 

І.3.6.1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията, включително и на 

съоръженията с повишена опасност и представяне на комплексен доклад. 
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І.3.6.2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, 

количествата и ценообразуването при изпълнение на СМР на обекта и 

изготвяне на окончателен доклад. 

І.3.6.3. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - 

монтажните работи на обекта. 

І.3.7. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 7 е 

извършване на строително – монтажни работи въз основа на количествена 

сметка за обекта. 

І.3.8. Предметът на обществената поръчка за обособената позиция 8 е 

извършване на строително – монтажни работи въз основа на количествена 

сметка за обекта и издаване на документи за извършените изпитания на 

резервоара. 

 

 I.4. Информация за фактическото състояние на обектите.  

 I.4.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Консултантска услуга за обект 

„1036/Р - Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”. 

Oбект „1036/Р - Изграждане на регистратури за в.ф. 22980” ще бъде 

възложен за изпълнение чрез инженеринг, с цел привеждане на определените за 

целта помещения съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

 I.4.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Консултантска услуга за обект 

„1361/ Реконструкция на учебно-битов корпус - в.ф. 48940-Бургас “. 

За обекта ще бъде възложено инвестиционно проектиране с цел: 

изготвяне на пълна проектна документация, ведно с подробни количествено-

стойностни сметки по всички части за извършване на основен ремонт на 

сградата. 

I.4.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Консултантска услуга за обект 

„Подмяна на вентилационната система на кухненския блок, на Х етаж, в 

сектор В, в сградата на бул. "Тотлебен" № 34 “. 

За обекта ще бъде възложено инвестиционно проектиране с цел 

привеждане на сградата в съответствие с чл.169 (1) т. 4 от Закона за устройство 

на територията и Наредбата за безопасни условия на труд, както и за 

намаляване на риска от възникване на пожар тъй като съществуващата 

вентилационната система е неизправна и с изчерпани възможности за ремонт.  

1.4.4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Консултантска услуга за обект 

„Преустройство и ремонт на покрива на сектор А1 на сградата на бул. 

"Тотлебен" № 34 от неизползваем в използваем “. 

За обекта ще бъде възложено инвестиционно проектиране с цел  

преработка вида на покрива от неизползваем в използваем, предвид 

обстоятелството, че се налага върху него да се монтират и да бъдат обслужвани 

антени на Комуникационния център, като се предвижда: 

- на мястото на съществуващите компрометирани изолационни пластове 

се полагат нови пластове хидроизолация, топлоизолация и пароизолация от 

съвременни ефективни материали; 
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- подновяване облицовката по ограждащите бордове, с цел да се 

възстанови експлоатационната годност на покрива и да се удължи срокът за 

експлоатация на сградата; 

- възстановяване обшивката от медна ламарина по стените на машинното 

помещение; 

- ремонт на част от стъпалата на стълбата от ІХ етаж до покрива в сектор 

А 1; 

- проектиране етажерки за разполагане на кабелите, положени по 

покрива; 

- проектиране на два броя нови стълби от устойчиви в агресивна среда 

материали за преминаване на обслужващия персонал, през вътрешните бордове 

на покрива на сектор А1 към покривите на сектор А 2 и сектор В, както и 

стъпала за излизане на покрива от сградата. 

1.4.5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Консултантска услуга за обект 

„Сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от 

взривообезопасен тип в 9 броя военни формирования от състава на 

бригада "Логистика"“. 

Целта на проектите е привеждане на хранилищата  за съхранение на 

боеприпаси, взривни  вещества и пиротехнически изделия, във формированията 

от бригада „Логистика”, съгласно изискванията на член 20 от Наредба за 

условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над 

тях във и от Въоръжените сили на Република България, обн. в ДВ бр.96 от 7 

декември 2010г. 

Интегрираната системата за физическа сигурност (ИСФС)  от 

взривопожаро – безопасен тип във военни формирования от състава на бригада 

"Логистика" ще се проектира за обособени райони с хранилища за съхранение 

на боеприпаси, взривни  вещества и пиротехнически изделия. 

Интегрираната система за физическа сигурност ще съдържа следните 

подсистеми: 

- система за периметрова охрана: сигнално охранителна система за 

ранно оповестяване при нерегламентирано проникване, изградена  по 

периметъра на охраняваната зона; 

- локални сигнално-охранителни системи: сигнално охранителни 

системи на сградите за съхранение, разположени в границите на зоната; 

- система за контрол на физически достъп: система за контрол на 

физическия достъп до определените точки във формированието –на 

пропускателните пунктове за охраняваните зони във формированието, на 

входовете на сградите за съхранение, всички лица с необходимост от 

осигуряване на достъп да разполагат с индивидуални технически средства за 

оторизация;  

- локални пожаро-известителни системи: пожароизвестителни 

системи на хранилищата за съхранение и периметъра около тях, разположени в 

границите на зоната; 
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- система за видеонаблюдение и видеоверификация: система за 

видеонаблюдение – по периметъра на зоната с цел видеоверификация при 

регистрирано нарушение от периметровата охранителна система, в точките с 

пропусквателен режим и на входовете на сградите за съхранение с цел видео-

верификация на достъпа, в сградите за съхранение за верификация на сигнали, 

постъпващи от локалните  системи за физическа сигурност; 

- структурирани безжична мрежа и/или кабелни мрежи за 

разпространение на сигнали от подсистемите за физическа охрана – свързва 

всички системи с единния център за наблюдение и допълнителните центрове за 

наблюдение на територията на формированието; 

- отделните технически системи за физическа сигурност на 

територията на формированието трябва да бъдат интегрирани в единна 

платформа за наблюдение, управление и верификация, с възможност да 

регистрира и архивира всички събития на системата за срок не по малко от 90 

дена, с отдалечено управление на системата от центрове за управление и 

наблюдение, локално на територията на всяко отделно формирование и общо в 

бригада „Логистика”; 

- Всички необходими за дейността и инсталации - за 

електрозахранване, заземителна инсталация, климатизация и други. 

 

1.4.6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Консултантска услуга за обект 

„1217/ Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации 

във в.ф. 28130-Стражица “. 

Oбектът ще бъде възложен за изпълнение чрез инженеринг, с цел 

реконструиране топлопреносната инсталация в сгради № 4 и № 6 на военно 

формирование 28130 – Стражица, като: 

- се извърши възстановяване, ревизия и профилактика на съществуващата 

топлопреносна мрежа в сгради № 4 и № 6; 

- се изгради котелно помещение в сграда № 6 с котел на твърдо гориво и 

всички елементи към него; 

- се изгради комин φ 300 – 15м.; 

- се изгради тръбна връзка с дължина около 30 метра между сгради № 4 и 

№ 6. 

1.4.7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Модернизация на поливната 

система във ВР1014 на бул. "Ген. Тотлебен" № 34“. 

Войскови район 1014 е с адрес град София, бул.„Генерал Тотлебен” № 34. 

Обработваемите тревни площи са с площ около 1474 кв.м. и се намират в 

представителната част на войсковия район - пред основната сграда на бул. 

„Ген.Тотлебен” № 34 и покрай автомобилния подход от бариерата към същата 

сграда. 

За поливането се използва съществуващият във войскови район 1014 

собствен източник на вода за производствени нужди. Към него е монтирана 

електрическа помпа, която е морално и физически остаряла и няма 

необходимата мощност за осигуряване на необходимите количества вода за 

поддържане на обработваемите тревни площи. Гумените маркучи, които се 
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използват за поливане се налага да бъдат премествани в тревните площи и 

пътните платна и създават затруднения за пешеходното и автомобилното 

движение в целия район. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествената 

сметка за обекта. Кандидатите ще бъдат допуснати в района за заснемане на 

зелените площи и растителните видове в тях за изготвяне на технологична 

схема на автоматичната поливна система със спецификации и дължини на 

тръбната разводка. 

 

1.4.8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Ремонт на стационарен подземен 

вертикален резервоар - 2500 куб.м., №22,  във в.ф. 28930-Брацигово“. 

Резервоарът е подземен, вертикален, цилиндричен, стоманен, с 

вместимост 2 500 куб. м. Състои се от 9 пръстена с височина 11 730 мм. С обща 

височина 13 550 мм. Диаметъра на резервоара е 16 951 мм. Същият е с плоско 

дъно и сферичен таван. Предназначен е да съхранява горива. Достъпът до него 

е през подземна галерия. Максималното разстояние от резервоара до стената на 

подземната галерия е 0,8 м. Разстоянието от входа на галерията да резервоара е 

120 м. с височина 170 см. и ширина 120 см., от които за движение отдясно  

остават 50 см.  Резервоара е в експлоатация около 35 години.   

Извършена е дефектация от специализирана фирма. Същата в резултат на 

оглед на резервоара установи: 

В резервоарът има остатъци от бензин. Въздухът е смесен с бензинови 

изпарения, които затрудняват, и правят изключително опасно работата вътре в 

резервоара. 

КОРПУС ОТВЪН: 

В резултат на стичаща се вода на много места антикорозионното 

покритие е нарушено и се лющи във вид на юфки. Наблюдава се петна 

кородирал метал с дълбочина до 0,5 мм.  Хоризонталният заваръчен шев между 

първи и втори пръстен е обхванат от корозия. Окрайката е изцяло  покрита с 

пръст и със стекли се от тавана варовикови утайки, под които изцяло е 

кородирала. Бандажът над нея също е кородирал. От тавана по корпуса се 

стичат ивици от мазна течност подобна на разтопен битум. 

СПИРАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА 

Спирателните кранове са обхванати от ръжда. При опит да се задвижат се 

установява че са блокирали. Фланците и тръбите след спирателните кранове 

също са обхванати от корозия. 

КОРПУС ОТВЪТРЕ: 

Първи и втори пръстени са добре запазени. Корозията е минимална. 

Стените са покрити със ситни зрънца утайки. Вертикалните заварки на същия 

са с голямо усиление, но изпълнени доста грубо. Изпускателните тръби също са 

покрити със ситна корозия. Заваръчните шевове на тръбите към корпуса също 

са обхванати от корозия.    

ДЪНО: 

Дъното е покрито с повече от 15 мм. дебел пласт във вид на каша, 

състояща се от  утайки и люспи кородирал метал. Пластът утайки е напоен с 
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бензин, а също така е просмукан с влага от околната атмосфера. Влагата от 

утайките се издига нагоре по корпуса на резервоара. Има остатъци от 

неизпомпан бензин. В резултат на горното голяма част от дъното под утайките 

е обхванато от плътна корозия. Във вид на кори се откъртват големи парчета 

кородирал и разрушен метал с дебелина 1,5 – 2,0 мм. На местата, където 

металът е чист, се вижда, че изцяло е обхванат от ситни каверни с дълбочина 

0,2 мм. Открити бяха отделни язви с дълбочина 0,5 – 1,5 мм. 

Открит е един участък с ремонтиран голям дефект на дъното. Ремонтът е 

извършен грубо и некачествено. Пластът от утайки е най-дебел в краищата на 

дъното, където и влагата е най-много. Заваръчният шев между дъното и първи 

пръстен е засипан с дебел слой мокри утайки, в резултат на което  изцяло е 

обхванът от корозия. На места от него  се  откъртват големи парчета разрушен  

и кородирал метал. Присъединителните заваръчни шевове между отделните 

листове ламарина по дъното също са обхванати от корозия. От усилението на 

заварката се откъртват парчета кородирал и разрушен метал. Като цяло дъното 

е деформирано. В резултат от неправилен монтаж, металът на отделните 

листове ламарина се е огънал, образувайки изпъкнала ивица широка 300 мм., 

висока 80-100 мм. и преминавайки по диагонал през цялото дъно.  

ТАВАН  - чист, корозия не се забелязва.   

След различни изпитвания е направена следната оценка на техническото 

състояние на резервоара: 

- Състоянието на резервоара не е добро. Особенно на дъното и 

заваръчните шевове по него. 

- В резултат от  корозия,  дебелината  на  метала на  дъното е под 

минимално необходимата; 

- Заваръчните шевове по дъното са започнали да се разрушават; 

- Отчитайки обстоятелството, че  резервоарът  е  отработил значителен 

срок от експлоатационният му ресурс, в това състояние е невъзможно да бъде 

допуснат в експлоатация. 

- Необходимо е, съобразявайки се  с новите и  по-консервативни 

изисквания за експлоатация на съоръжения с повишена аварийна и 

експлоатационна опасност, да се извърши частичен ремонт за отстраняване на 

откритите неизправности. 

Предполагаем материал от който е изграден резервоара - Ст3сп. 

Има наличие на ел. захранване 220V - 110 м. от резервоара. 

Има наличие на вентилационна система за свеж въздух - 10 м. от 

резервоара. 

Вентилационната система за изсмукване на замърсен въздух - 

нефункционира. 

Материалите за ремонт на резервоара е необходимо да се пренасят ръчно 

на разстояние 120 м. 

Максимално разстояние между резервоара и стената на подземната 

галерия е 0.8 м.  
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Военно формирование 28930 не разполага със специализирана апаратура 

за измерване концентрацията на горивните пари, с цел разрешаване на 

заваръчни и огневи работи вътре в резервора. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествената 

сметка за обекта (Приложение 1б).  

Под почистване на заваръчните шевове да се разбира физическото 

отстраняване на корозията с телени четки, шпакли, при необходимост абразив, 

шкурка и други до пълното отстраняване на корозията. 

Под почистване на нарушеното покритие и корозията по корпуса на 

резервоара отвън да се разбира физическото отстраняване на корозията с телени 

четки, шпакли, при необходимост абразив, шкурка и други до пълното 

отстраняване на корозията. 

Използваните заваръчни материали трябва да отговарят на изискванията 

на БДС за този вид дейност. При определяне на вида на заваръчните материали 

е необходимо да се отчетат физико-механичните свойства и химичния състав на 

стоманите на заварените елементи. 

Всички материали необходими за ремонта на резервоара да са 

съпроводени със сертификат за качество. 

Изработка на дъното да е от стоманени листове с минимална дебелина 

удовлетворяваща минималните изисквания съгласно БДС. 
 

 

 I.5. Срокове и място за изпълнение на поръчката. 

1.5.1. Срок за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите с представяне на 

комплексен доклад, включително заверка на технически контрол по част 

„Конструктивна“ - до 14 работни дни от подписване на протокол за 

предаването на проектната документация за обектите от Възложителя на 

Изпълнителя на поръчката. 

I.5.2. Срок за упражняване на строителен надзор, функции на 

координатор по безопасност и здраве, контрол на качеството, количеството и 

ценообразуването на извършените СМР и изготвяне на окончателен доклад за 

всеки отделен обект – започва с подписване на протокол за откриване на 

строителна площадка и завършва с приемане на обектите с Протокол обр. № 16 

по Наредба № 3/2003 г. на МРРБ или приемо-предавателен протокол. 

1.5.3.Срокът за изпълнение на строителството по обособени позиции 7 и 

8 е максимум до 90 календарни дни от датата на подписване на протокол обр. 2 

за откриване на строителната площадка.  

Разплащането на консултанската услуга се извършва в срок до 60 дни 

след издаване на разрешение за строеж на обекта и заверка  на разплащателните 

документи. 

Разплащането на СМР се извършва в срок до 60 дни, който започва да 

тече след приемане на обекта с приемо-предавателен протокол и след 

представяне и заверка на разплащателните документи. 
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I.5.5. Местонахождение на обектите: 

Позиция 1: 

- гр. София, кв. Горна Баня, в.ф. 22980. 

Позиция 2: 

- гр. Бургас, ул. „Индустриална зона”, п.к.№36, в.ф. 48940. 

Позиции 3, 4, и 7: 

- гр. София, бул. „Ген. тотлебен”, №34, в.ф. 22970. 

Позиция 5: 

- 4300, гр. Карлово, ул. “Дъбенско шосе”, в. ф. 22680;  

- 2030, град Костенец, ул."Хан Исперих" №2, в. ф.  22700; 

- 9820, гр. Смядово, ул."Генерал Скобелев" № 52, в. ф. 22720;  

- 5500, гр.Ловеч, в. ф. 24480;  

- 7877, с. Светлен, общ. Попово, обл. Търговище, в. ф. 24540;  

- 6059, с.Змейово, обл. Стара Загора, в. ф. 24850;  

- 5150, гр.Стражица, в. ф. 28130;  

- 6149, с. Асен, общ. Павел баня, област Стара Загора, в. ф. 32830;  

- 4584, с. Козарско, област Пазарджик, в. ф. 42610.  

Позиция 6: 

- 5150, гр.Стражица, в. ф. 28130. 

Позиция 8: 

- 4579, гр. Брацигово, в.ф. 28930. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

II.1. За позиции от 1 до 6 

ІІ.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да 

участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 

както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за 

обществените поръчки и обявените от Възложителя изисквания в 

документацията за участие. 

ІІ.1.2. Участникът да отговаря на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от 

ЗОП. Тези обстоятелства се удостоверяват с декларация - Приложение № 5. 

ІІ.1.3. Участникът да притежава Лиценз съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за 

да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражнява строителен надзор, издаден от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство /в зависимост от позициите, за които 

кандидатства/. 

Когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от 

документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от 

компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ. 

ІІ.1.4. Участникът трябва да има включено в основния списък към 

Лиценза по т. ІІ.1.3, физическо лице, притежаващо валидно удостоверение за 

упражняване на технически контрол на част „Конструктивна” на 
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инвестиционите проекти, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ /само за участниците 

за позиции 2, 4 и 6/. 

ІІ.1.5. Участникът да бъде застрахован за професионална отговорност 

съгласно изискванията на чл. 171 и 172, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за оценка 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 

надзор  за строежи минимум четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 

от ЗУТ. 

В случай, че участникът е чуждестранно лице, представя еквивалентни 

застраховки, съгласно законодателството на съответната държава, в която е 

установен/регистриран. 

ІІ.1.6. Изпълнителят на поръчката да оказва административно съдействие, 

в т.ч. внасяне на всички необходими документи и представляване на 

Възложителя пред одобряващи държавни или общински и контролни органи и 

експлоатационни дружества за издаване на разрешение за ползване на обекта. 

ІІ.1.7. Участник, за който е изпълнено поне едно от следните 

обстоятелства, се отстранява от процедурата: 

II.1.7.1. Представената оферта е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя - тази документация, 

решението и обявлението за обществената поръчка. 

II.1.7.2. Не е представен някой от необходимите документи в Раздел VI 

“Съдържание на офертата”. 

II.1.7.3. Налице е някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от 

ЗОП. Установява се от представени декларации. /Приложение № 5/ 
ІІ.1.7.4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 5 от ЗОП. 

ІІ.1.8. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка 

на участника. 

ІІ.1.9. Всички държавни такси, свързани с изпълнението на т. ІІ.1.6., са за 

сметка на Възложителя. 

II.2. За позиции от 7 и  8 

ІІ.2.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да 

участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 

както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за 

обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в документацията 

за участие. 

 Участникът да отговаря на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 2 т. 1, 2, 

2а, 3, 4, 5 от ЗОП. Горните обстоятелства се удостоверяват с декларация - 

Приложение № 5. 

 ІІ.2.2. Участникът може да представи само една оферта за съответната 

позиция. Офертата задължително да обхваща всички видове работи, включени 

в предмета на обществена поръчка. Варианти на офертата не се приемат. 
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При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. 

 

ІІ.2.3. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка 

на участника. 

ІІ.2.4. Участникът по позиция 8 да бъде застрахован за професионална 

отговорност за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 и чл. 171, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице, представя 

еквивалентни застраховки, съгласно законодателството на съответната 

държава, в която е установен /регистриран. 

ІІ.2. 5. Количествено - стойностната сметка /Приложение 1б/ се представя 

от участниците и в електронен вид на Microsoft Excel или друг, съвместим с 

тази програма софтуерен продукт. 
ІІ.2.6. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства 

по чл.69, ал. 1 от ЗОП, се отстранява от процедурата: 

II.2.6.1. не е представен някой от необходимите документи в Раздел V 

“Съдържание на офертата”. 

II.2.6.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал.2 т. 

1,2,2а,3,4,5 и ал. 5 от ЗОП. Установява се от представени декларации. 

/Приложение № 5/ 
II.2.6.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, включително, когато 

офертата не обхваща всички видове и количества строително - монтажни 

работи, включени в количествената сметка за обекта. 

II.2.6.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на 

чл. 57, ал. 1, ал. 2. и ал. 3 от ЗОП, включително когато ценовото предложение е 

в прозрачен или не запечатан плик, или с нарушена цялост. 

ІІ.2.7. При констатирани различия в количествата от зададените от 

Възложителя участникът се отстранява от участие в процедурата. 

ІІ.2.8. При констатирани противоречия в стойностите, както в 

хоризонталните редове, така и във вертикалните колони на Приложение №1б 

на хартиения и/или оптичния носител, за валидно се приема представеното от 

участника предложение на хартиен носител. 

 

IІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

ІІІ.1. Представянето на оферти за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 

участника води до отстраняване на съответната оферта. 

ІІІ.2. За оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 

отговарят на изискванията, предвидени в тази документация.  

 

Варианти в офертите не се допускат. 
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ІІІ.3. Срок на представяне на офертите 

Крайният срок за представяне на офертите е до 12.00 часа на 40-ия 

/четиридесетия/ календарен ден включително, считано от деня, следващ 

датата на изпращане на обявлението за вписване до Агенцията по обществени 

поръчки. От деня, следващ датата на обнародване на обявлението в електронен 

вид, информация относно провеждането на процедурата, включително и 

документацията за участие ще бъде публикувана на интернет страницата на 

Министерство на отбраната – http://www.mod.bg/bg/EXT/SKS/index.html.  

ІІІ.4. Офертите се представят на адрес:  

гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

Съвместно командване на силите 

сектор „ДОП”  

тел. 02/ 92 23966 и 02/92 22882 

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, 

датата и часа на получаване и се издава входящ номер на приносителя. 

ІІІ.5. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен 

плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени 

с леплива лента като участникът се подписва върху нея.  

ІІІ.6. Плика с офертата трябва да съдържа следната информация: 

Адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, Съвместно 

командване на силите, сектор „ДОП”;  

името и адреса на фирмата–участник за кореспонденция, телефон или 

GSM, факс, както и текстовете: “За участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за модернизация на съоръжения и консултантска услуга по 

чл.166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен 

надзор за обекти по следните обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

(изписват се обособената/ните позиция/и за които се кандидатства) 

ІІІ.7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник 

може да промени, допълни или оттегли офертата си." 

ІІІ.8. Изменението на офертата по т. III. 7. трябва да отговаря на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта. 

ІІІ.9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, 

както следва : 

- Когато срокът е посочен в дни, той приключва в края на последния ден 

на посочения период; 

- Когато последният ден от един срок съвпада с официален български 

празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, 

трябва да се счита, че срокът приключва в края на следващия работен ден. 

ІІІ.10. Не се приема оферта, за която е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 - представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 
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  - представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 

  - представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок 

за подаване на офертата. 

ІІІ.11. Възложителят не дължи каквато и да е компенсация на 

участниците, чиито оферти не са приети, нито в случаите, при които взима 

решение да не сключва договор. 

ІІІ.12. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на 

участниците и участника определен за изпълнител. Възложителят изпраща 

решението на участниците. 

III.13. Срокът на валидност на офертите е 120 /сто и двадесет/ календарни 

дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване 

на оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат 

срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 

обществената поръчка. 

III.14. По обособени позиции 7 и 8, при възникване на непредвидени 

работи се допуска разходване на до 10% (десет) процента от стойността на 

предвидените за изпълнение строително – монтажни работи без ДДС.  

IV. ГАРАНЦИИ 

IV.1. Гаранция за участие 

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 1 e 5 (пет) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, 

считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 2 е 15 (петнадесет) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ 

дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 3 е 5 (пет) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, 

считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 4 е 5 (пет) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, 

считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 5 е 23 (двадесет и три) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ 

дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 6 е 9 (девет) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, 

считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 7 е 230 (двеста и тридесет) лева, със срок на валидност 120 /сто и 

двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител 

на обект 8 е 800 (осемстотин) лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ 

дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  
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Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по 

реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. При възникване на съдебен спор, гаранцията се 

удължава до решаване на спора. 

IV.2. Гаранцията за изпълнение 

 IV.2.1. Гаранцията за изпълнение по позиции 2, 3, 4 и 5. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на 

обществената поръчка. Валидността на гаранцията за изпълнение на договора е 

20 /двадесет/ работни дни след издаване на разрешение за строеж на обекта. 

Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди подписването му. 

IV.2.2. Гаранцията за изпълнение по позиции 1, 6, 7 и 8. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на 

обществената поръчка. Валидността на гаранцията за изпълнение на договора е 

20 /двадесет/ работни дни след приемане на обекта с Протокол обр.16 или 

приемателно-предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се 

представя преди подписването му. 

IV.3. Форма на гаранцията 

Определеният изпълнител съгласува с Възложителя формата на 

гаранцията за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е 

обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може 

да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 

гаранцията. 

Гаранциите се представят в една от следните форми: 

- оригинал на платежно нареждане в лева по IBAN: BG14 UNCR 7000 

3320 7399 16, BIC: UNCRBGSF; Банка: УниКредитБулбанк. В основанието за 

плащане да бъде посочено: “Решение № ........./...............2013 г. за обекти ........... 

(посочват се обектите за които се кандидатства). Паричната сума, преведена 

за гаранция за участие, трябва да е постъпила по набирателната сметка на 

Съвместно командване на силите - военно формирование 46430 към датата на 

отваряне на офертите; 

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, 

издадена от българска банка в полза на Съвместно командване на силите. 

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение е съгласно 

Договора за консултантска услуга, упражняване на строителен надзор или на 

договора за строителство за съответната обособена позиция, за която 

участникът кандидатства. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

V.1. Общи изисквания при изготвянето на офертата: 

V.1.1. Офертите се представят на български език без зачертавания и 

поправки. 

V.1.2. Всяка оферта се представя в оригинал и е подпечатана с печата на 

фирмата-участник. На титулната страница на плик № 1 да бъде изписано 

ОРИГИНАЛ. 

V.1.3. Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тя 

произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата 
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(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в процедурата. 

V.1.4. 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 посочва адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

V.1.4.1. За позиции от 1 до 6 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят 

документите, изисквани от възложителя и описани от т. V.2.1.1.1. до т. 

V.2.1.1.20 от документацията. 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в 

който се поставя Техническото предложение (в зависимост от 

позицията/позициите, за която/които участникът кандидатства) – Приложение 

№ 12 и/или Приложение 12а. 

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя Ценовата 

оферта (в зависимост от позицията/позициите, за която/които участникът 

кандидатства) - Приложение № 1 и/или Приложение № 1а. 

КОГАТО УЧАСТНИК ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА 

ПОЗИЦИЯ, ПЛИКОВЕ № 2 И № 3 СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ВСЯКА ЕДНА 

ОТ ПОЗИЦИИТЕ. 

 

V.1.4.2. За позиции от 7 и 8 

-плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят 

документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците, описани от т. V.2.2.1.1. 

до т. V.2.2.1.20 от документацията за участие в процедурата;  

-плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в 

който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението 

на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в 

документацията изисквания, а именно: Приложение № 17 - Техническото 

предложение и линеен график, приложен към него. Линейният график да е 

разработен на база предвидените СМР (Приложение № 1б от документацията за 

участие) и разчет на работната ръка; Декларация, в свободен текст, че 

участникът е съгласен с видовете и количествата на строително – монтажните 

работи, включени в Приложение №1б на документацията за участие, 

предложени от Възложителя за изпълнение. 

Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи се посочва от 

участника в календарни дни. За началото на изпълнение на поръчката се счита 

датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ за 

откриване на строителната площадка на обекта, предмет на тази поръчка. 

apis://NORM|40377|8|56|/
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Срокът  за изпълнение на поръчката да не бъде по-голям от 90 

календарни дни.  

Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СМР да не 

са по-малки от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ. При предлагане от участниците на гаранционни 

срокове за съответните видове работи, по – малки от предвидените в Наредбата, 

участникът в откритата процедура подлежи на отстраняване от участие. 

-плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото 

предложение на участника. В него се поставя Приложение №1б - 

остойностената количествена сметка,  

Ценовата оферта да бъде в оригинал, съответно подписана, подпечатана и 

структурирана, съгласно Приложение № 1б. 

В образеца на ценовата оферта /Приложение № 1б/ участникът 

задължително посочва цената, размерът на искания аванс и показателите за 

ценообразуване при възлагане на непредвидени видове строително - монтажни 

работи.  

 

КОГАТО УЧАСТНИК ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА 

ПОЗИЦИЯ, ПЛИКОВЕ № 2 И № 3 СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ВСЯКА ЕДНА 

ОТ ПОЗИЦИИТЕ. 

 

V.1.5. Всеки участник трябва да се придържа стриктно към образците, 

неразделна част от настоящата документация. 

V.1.6. Участникът се отстранява от участие в процедурата при наличие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

V.1.7. Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или 

заверено копие – подписани и подпечатани на всеки лист от лицето, 

респективно лицата, които управляват или представляват дружеството, или 

други упълномощени от тях лица, с изключение на Декларациите, които следва 

да са подадени лично от лицата, които имат управителна и представителна 

власт. 

 

V.2. Офертата на участника задължително да съдържа: 

V.2.1. За позиции от 1 до 6 

V.2.1.1. Плик №1 с надпис "Документи за подбор"(документите да 

бъдат подредени в папка в следната последователност): 

V.2.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. 

V.2.1.1.2. Идентификация и административни сведения на участника – 

Приложения № 2 и № 3. 

V.2.1.1.3. Заверено копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
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Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, документът по V.2.1.1.3. (или 

еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която са установени) се представя в официален превод. 

Когато участникът е обединение на юридически и/или физически лица, се 

представя и акта за създаването му, в оригинал или в нотариално заверен 

препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се 

представя и в превод на български език). Представя се документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 

обединението. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице, документите за регистрация или ЕИК, и декларацията за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5, се 

представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението 

/чл. 56, ал. 3 т.1 от ЗОП/. 

 За всяко физическо и юридическо лице в обединението се представят: 

- Идентификация и административни сведения– Приложения № 2 и № 3; 

- Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - Приложение № 6. 

- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - Приложение № 7. 

V.2.1.1.4. Декларация за запознаване с условията на обществената 

поръчка - Приложение № 4. 

V.2.1.1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 

5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 5. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал.1 и ал.5, и посочените в 

обявлението изисквания по ал. 2 на чл. 47 се прилагат и за подизпълнителите. 

V.2.1.1.6. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - Приложение № 6. 

Когато участникът е обединение се подписва от представляващия всеки 

от участниците в обединението. 

V.2.1.1.7. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - Приложение 

№ 7. 

Когато участникът е обединение се подписва от представляващия всеки 

от участниците в обединението. 

V.2.1.1.8. Документ за внесена гаранция за участие (парична сума или 

банкова гаранция) - оригинал. 

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника 

съгласно чл. 50, ал.1 от ЗОП: 

V.2.1.1.9. Заверено от участника копие на застраховка за професионална 

отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за консултант, извършващ 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен 

надзор, валидна минимум за срока на валидност на офертата.  

Минималното изискване е минималната застрахователна сума да е 

съгласно чл. 5, ал. 3 и 4 от НУРЗЗПС за строежи минимум 4-та категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. 
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V.2.1.1.10. Заверенo от участника копие от Годишния финансов отчет или 

някоя от съставните му части съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП за 2012 г. 

Минималното изискване е участникът да е приключил годината с 

положителен финансов резултат, различен от „0“ /нула/. 

 

 Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката 

съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 

V.2.1.1.11. Копие на валиден лиценз по чл. 166, ал. 2 на ЗУТ и списъка 

към него за всички позиции, за които участникът кандидатства. 

V.2.1.1.12. Копие на валидно удостоверение на лицето от основния 

списък към Лиценза по т. V.2.1.1.11 - технически контрол по част 

„Конструктивна” на инвестиционите проекти, който ще участва при 

изпълнение на поръчката, за участниците по позиции 2, 4 и 6. 

 V.2.1.1.13. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени договори 

за консултантска услуга/строителен надзор за последните три години /2010 г., 

2011 г. и 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си - Приложение № 9. 

 Представят се препоръки/референции за добро изпълнение - само за 

описаните в декларацията обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата 

и мястото на услугите, дали те са изпълнени професионално и в съответствие с 

нормативните изисквания, както и лицето, което издава препоръката (длъжност 

и телефон за контакт). 

V.2.1.1.14. Списък на лицата, които ще изготвят оценка за съответствие 

на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите - с 

имена и професионална квалификация /специалност/.  

V.2.1.1.15. Списък на лицата, упражняващи строителен надзор при 

изпълнение на СМР с имена и професионална квалификация /специалност/ за 

участниците по позиция 1, 5 и 7. 

V.2.1.1.16. Списък на лицата, които ще контролират качеството, 

количествата и ценообразуването за обекта по всички части за обектите по 

позиции 1 и 6. 

Документите за технически възможности /т. ІІІ.2.3. от обявлението/ Да 

се провери от обявлението, се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.  

V.2.1.1.17. Декларация за липсата на допуснати или извършени 

нарушения по ЗУТ - Приложение № 8. 

V.2.1.1.18. Декларация, подписана от участника, за ползване или не на 

подизпълнители на обществената поръчка и в случай, че ползва 

подизпълнители, да посочи вида на работите, които ще извършват и дела на 

тяхното участие, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 10. 

Когато участникът е обединение, декларацията се подписва от 

представляващия обединението.  

За подизпълнителите участникът следва да представи документите по чл. 

56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида 
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на работите, които ще извършват и дела на тяхното /на подизпълнителите/ 

участие. 

V.2.1.1.19. При участие на подизпълнител, същият попълва декларация за 

съгласие по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – Приложение 10а. 

V.2.1.1.20. Пакт за почтеност между СКС и участникът в процедурата.  - 

Приложение № 11.  

Неподписването на пакта за почтеност не води до отстраняване на 

участника в процедурата. 

 

V.2.1.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция ...........” 

V.2.1.2.1. Техническо предложение за консултантска услуга - 

Приложение № 12 или Приложение № 12а. 

 

V.2.1.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция 

...........” 
V.2.1.3.1. Ценова оферта в оригинал, съответно подписана и подпечатана, 

съгласно Приложение № 1 или Приложение №1а. 

 

V.2.2. За позиции от 7 и  8: 

V.2.2.1. Плик №1 с надпис "Документи за подбор"(документите да 

бъдат подредени в папка в следната последователност): 

V.2.2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника;  

V.2.2.1.2. Заверено копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;  

При участници обединения се представя документ, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият съгласно 

договора за обединение; 

V.2.2.1.3. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в 

процедурата (за избраната/ните от участника позиция/и на поръчката), съгласно 

раздел IV; 
V.2.2.1.4. Идентификация на участника - Приложение № 2; 

V.2.2.1.5. Административни сведения на участника – Приложение № 3; 

V.2.2.1.6. Пакт за почтеност - Приложение № 11. Неподписването на 

Пакта не води до отстраняване на участник;. 

V.2.2.1.7. Декларация за запознаване с условията на обществената 

поръчка и за приемане на условията в проекта на договор– Приложение № 4;  

V.2.2.1.8.  Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 

т. 1,2,2а,3,4,5 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;  

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените 
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в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите, които 

представят съответните декларации и документи. 

V.2.2.1.9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - Приложение № 6. 

Когато участникът е обединение декларацията се подписва от представляващия 

в обединението съгласно договора за обединение; 

V.2.2.1.10. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 

Приложение № 7. Когато участникът е обединение декларация се подписва от 

представляващия всеки от участниците в обединението съгласно договора за 

обединение; 

V.2.2.1.11.Копие на застраховка за професионална отговорност на 

строителя съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за строежи първа категория /чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ/ за 

позиция 8 и застраховката да е валидна за срок не по-малък от срока на 

валидност на офертата; 

Избраният изпълнител се задължава да представи валидна застраховка 

професионална отговорност за целия срок на договора. 

V.2.2.1.12. Копие от Годишния финансов отчет или някоя от съставните 

му части съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП за 2012 г.; 

V.2.2.1.13. Информация за общия оборот и за оборота от строителството 

за последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която  участникът е 

учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Представя се под формата на декларация в свободен текст.  

V.2.2.1.14. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през 

последните 5 /пет/ години – 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 години, съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-

важните строителни обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата и 

мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в 

съответствие с нормативните изисквания и лицето, което ги издава ( длъжност 

и телефон за контакт) -  Приложение № 13. 

V.2.2.1.15. Списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за 

контрола на качеството съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП – Приложение № 14.  

V.2.2.1.16. Документи, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му 

служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството, 

както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането 

на обекта в експлоатация. Участникът следва да представи документи, 

удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника 

и/или на ръководните му служители, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

V.2.2.1.17. Декларация за техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на обществена поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - 

Приложение № 15;  

V.2.2.1.18.  Декларация за липсата или наличието на подизпълнители, ако 

участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и 

дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.- Приложение № 10 
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и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител при изпълнение на 

поръчката - Приложение № 10a (само при наличие на подизпълнител); 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 се представят за всеки от тях, а 

изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 

участие. Същите трябва да представят следните документи: Копие от 

документ за регистрация или идентификационния код съгласно чл. 23 от Закона 

за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; Копие от документ за самоличност когато участникът е физическо 

лице; Административни сведения – Приложение №3, Идентификация на 

участника – Приложение № 2, Пакт за почтеност – Приложение №11, 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в поръчката – 

Приложение № 10a., Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 

5 и ал. 2 от ЗОП – Приложение № 5,  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на 

РБ - Приложение № 6,  Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 

Приложение №7, Копие на застраховка за професионална отговорност на 

строителя съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за строежи първа категория /чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ/ само 

за позиция 8 и застраховката да е валидна за срок не по-малък от срока на 

валидност на офертата, Копие от Годишния финансов отчет или някоя от 

съставните му части съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП; Информация за общия 

оборот и за оборота в строителството за последните 3 /три/ години – 2010 г., 

2011 г. и 2012 г. , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП; Документи, 

удостоверяващи образованието и професионалната квалификация съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Списък на основните договори за строителство, 

изпълнени през последните 5 /пет/ години, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват 

стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено 

професионално и в съответствие с нормативните изисквания и лицето, което ги 

издава ( длъжност и телефон за контакт) - Приложение № 13,  Декларация за 

техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществена 

поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП –  Приложение № 15, Списък на 

техническите лица, вкл. на тези отговарящи за контрола на качеството съгласно 

чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП – Приложение №14. Подизпълнителите трябва да имат 

специалисти по съответните части в зависимост от вида на работите, които ще 

извършват и дела на тяхното участие; Данни за собствени или наети технически 

лица, които подизпълнителите ще използват за извършване на видовете работи, 

съобразно дела на тяхното участие, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 10 от ЗОП,  Копие 

на Сертификати ISO 9001/2008 и BS ОHSAS 18001/2007 или еквивалентни, с 

област на приложение „строителство”(само за позиция 8). 

V.2.2.1.19. Копие на Сертификати ISO 9001:2008 и BS ОHSAS 18001/2007 

или еквивалентни, с област на приложение „строителство” – само за позиция 

8. Сертификатите трябва да са валидни за целия срок на валидност на офертата. 



 
 

26 

Избраният изпълнител се задължава да представи валидни нови сертификати в 

случай, че при или след сключване на договора е изтекла валидността им. 

 V.2.2.1.20. Декларация за валидност на офертата – Приложение №16 

 Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или 

заверено копие от участника. Варианти не се приемат. Декларациите се 

представят в оригинал. 

 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП документите по V.2.2.1.2, 

V.2.2.1.8., и V.2.2.1.10. се представят за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението; документите от V.2.2.1.11. до V.2.2.1.17 се 

представят само за участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП и 

договора за създаването му. Декларация по V.2.1.18 се представя само за 

участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със 

строителство, съгласно договора за обединение. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, 

документът по V.2.2.1.2. се представя в официален превод, а другите 

документи, които са на чужд език, се представят в превод на български език.  
 

V.2.2.2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция ...........”: 

V.2.2.2.1. Приложение №17 - Техническото предложение и линеен 

график към него. Линейният график да е разработен на база предвидените СМР 

(Приложение № 1б от документацията за участие) и разчет на работната ръка, 

който е отбелязан върху него. 

V.2.2.2.2. Декларация в свободен текст, че участникът е съгласен да 

изпълни видовете и количествата на СМР, предложени от Възложителя за 

изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение се подписва от 

представляващия обединението, съгласно договора за обединение. 

Когато участник в процедурата е обединение техническото предложение 

се подписва от представителя на обединението съгласно договора за 

обединение. 

V.2.2.2.3. Само за позиция 7 - Технологична схема на поливната система, 

включваща спецификации с наименование и брой на елементите и аксесоарите, 

както и дължини на тръбните разводки, необходими за изграждане на 

поливната система осигуряваща автоматично поливане на всички зелени площи 

и растителните видове в тях.  
 

V.2.2.2.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция 

.........” 

V.2.3.1. Ценова оферта - Приложение № 1б  

Когато участник в процедурата е обединение ценовото предложение се 

подписва от представителя на обединението съгласно договора за обединение. 

 

apis://NORM|40377|8|25|/
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Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

пликове № 2 и № 3 се представят за всеки от тях. 

 

При сключване на договора, стойността на договора ще бъде съобразена с 

българското законодателство по ДДС. 

 

 

VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

VI.1. За позиции от 1 до 6 

Оценяването на офертите на участниците ще се извърши по критерий – 

най-ниска предложена цена. 

На първо място се класира предложението с най-ниска офертна цена, в 

лева за всяка позиция поотделно. 

 В случай на еднакви най-ниски крайни офертни цени комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

VI.1.1. Офертна цена 

VI.1.1.1. Офертна цена за консултантска услуга за обекта по позиция 

1. 

Предлаганата крайна офертна цена да е в лева, с включен ДДС и се 

формира като сбор:  

 

Ц = Ц1 + Ц2  лв., където 

 

- Ц -  Офертна цена в лева, с включен ДДС 

- Ц1 - Цена за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите и представяне на 

комплексен доклад за обекта; 

- Ц2 - Цена за упражняване на строителен надзор, функции на 

координатор по безопасност и здраве на строителния процес и за контрол на 

качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на СМР за обекта 

и изготвяне на окончателен доклад. 

 

Забележка: Инвестиционните проекти няма да са изготвени до изтичане 

на срока за подаване на офертите, тъй като са предмет на друга процедура по 

ЗОП. 

 

VI.1.1.2. Офертна цена за консултантска услуга за обектите по 

позиции 2 и 4. 

Предлаганата крайна офертна цена да е в лева, с включен ДДС.  

 

- Ц – Цена за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите, оценка на съответствието 

на част „Конструктивна“ и представяне на комплексен доклад. 
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Забележка: Инвестиционните проекти няма да са изготвени до изтичане 

на срока за подаване на офертите, тъй като са предмет на друга процедура по 

ЗОП. 

 

VI.1.1.3. Офертна цена за консултантска услуга за обектите по 

позиции 3 и  5. 

Предлаганата крайна офертна цена да е в лева, с включен ДДС.  

 

- Ц – Цена за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и представяне на 

комплексен доклад. 

Забележка: Инвестиционните проекти няма да са изготвени до изтичане 

на срока за подаване на офертите, тъй като са предмет на друга процедура по 

ЗОП. 

VI.1.1.5. Офертна цена за консултантска услуга за обекта по позиция 

6. 

Предлаганата крайна офертна цена да е в лева, с включен ДДС и се 

формира като сбор:  

 

Ц = Ц1 + Ц2  лв., където 

 

- Ц -  Офертна цена в лева, с включен ДДС 

- Ц1 - Цена за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите, включително и на 

съоръженията с повишена опасност, оценка на съответствието на част 

„Конструктивна“ и представяне на комплексен доклад за обекта; 

- Ц2 - Цена за упражняване на строителен надзор, функции на 

координатор по безопасност и здраве на строителния процес и за контрол на 

качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на СМР за обекта 

и изготвяне на окончателен доклад. 

 

Забележка: Инвестиционните проекти няма да са изготвени до изтичане 

на срока за подаване на офертите, тъй като са предмет на друга процедура по 

ЗОП. 

 

VI.2. За позиции от 7 и 8. 

VI.2.1. Оценяването на офертите на участниците ще се извърши по 

критерий – най-ниска предложена цена. 

На първо място се класира предложението с най-ниска офертна цена, в 

лева за всяка позиция поотделно. 

 VI.2.2. В случай на еднакви най-ниски крайни офертни цени комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

 VI.2.3. Ценовото предложение да бъде изготвено на Microsoft Excel или 

друг съвместим с Microsoft Excel програмен продукт. Представеното ценово 
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предложение на хартиен и оптичен носител да бъдат приложени в отделен 

запечатан плик (плик №3) съгласно раздел V. т. V.2.3. от настоящата 

документация.  

 VI.2.4. Съответствието между оптичния и хартиения носител ще бъде 

удостоверено от председателя на комисията, след приключване на публичната 

част по отваряне на ценовите предложения. 

 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПЛАЩАНИЯ 

И   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

VІІ.1. Участникът е отговорен за допуснати грешки или пропуски в 

предложените от него условия. 

VІІ.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши плащанията по банков път в 

български лева в банка на територията на Р. България, в срок до 60 дни след 

представяне и заверка на разплащателните документи. 

При сключване на договора ще бъдат отчетени изискванията на 

българското законодателство по ДДС. 

Всички разплащания се извършват в банка на територията на Р. България 

по банкова сметка в лева. 

VІІ.3. Разплащането ще бъде извършено съобразно посочената в договора 

схема на разплащане. 

VII.3.1. Полагащото се възнаграждение се изплаща за всяка обособена 

позиция от 1 до 6 по следния начин: 

VII.3.1.1. За обектите по позиции 2,3,4 и 5 - 100 % от цената за изготвяне 

на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите, оценка на съответствието на част „Конструктивна“ 

на инвестиционните проеки и представяне на комплексен доклад, за позицията, 

за която участникът кандидатства, след издаване на разрешение за строеж на 

обекта, в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на разплащателните 

документи. 

VII.3.1.2. За обектите по позиции 1 и 6. 

VII.3.1.2.1. 100 % от цената за изготвяне на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, 

включително и на съоръженията с повишена опасност, оценка на 

съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проеки и 

представяне на комплексен доклад, за позицията, за която участникът 

кандидатства, след издаване на разрешение за строеж на обекта, в срок до 60 

/шестдесет/ дни след представяне на разплащателните документи. 

VII.3.1.2.2. за упражняване на строителен надзор и функции на 

координатор по безопасност и здраве на строителния процес, контрол на 

качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на строителните 

и монтажните работи на съоветния обект и съставяне на окончателен доклад 

както следва: 

- до 90 % от възнаграждението – на база действително изпълнените и 

контролирани СМР съобразно всяка подписана сметка 22 за изпълнени СМР в 

срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на разплащателни документи; 
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- 10 % от възнаграждението – на база действително изпълнените и 

контролирани СМР съобразно всяка подписана сметка 22 за изпълнени СМР в 

срок до 60 /шестдесет/ дни, който почва да тече след приемане на обекта. 

VII.3.1.3. Разплащането на полагащото се възнаграждение по договора се 

извършва в левове по банков път, в срок до 60 дни след представяне и заверка 

на разплащателните документи. 

VII.3.2. Полагащото се възнаграждение се изплаща за всяка обособена 

позиция от 7 и  8 по следния начин: 

100 % от възнаграждението на база действително изпълнените СМР, в 

срок  до 60 (шестдесет) дни след приемане на обекта с приемо-предавателен 

протокол и след представяне и заверка на разплащателните документи: 

VІІ.4. Възложителят ще сключи договор /Приложение № 13 и/или 

Приложение 13а и/или Приложение 13б/ за изпълнение на обществената 

поръчка по реда на чл. 73 и 74 от ЗОП. 
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Приложение № 1 

/Образец/ 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за извършване на консултантска услуга 

обект: „………………………………………………………………………“  

позиция: ….. 

 
1. Офертна цена. 
 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Цена в лева 

без ДДС 

 

1. 
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите и представяне на 

комплексен доклад за обекта – Ц; 

 

 

…………. лв. 
  

Крайна офертна цена без ДДС - Ц 

 

 

…………. лв. 

 20% ДДС 

 

…………. лв. 

 Предлагана крайна офертна цена с включен ДДС 

 

…………. лв. 

 2. Начин на плащане: 
 Разплащането на полагащото се възнаграждение по договора се осъществява в 

левове по банков път с ДДС и се извършва в срок до 60 дни след представяне и 

заверка на разплащателните документи. 

Посочената крайна цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на 

поръчката. Посочените стойности в офертата са окончателни и не подлежат на 

промяна.  

Всички разплащания се извършват в банка на територията на Р. България по 

банкова сметка в лева. 

При сключване на договора, стойността на договора ще бъде съобразена с 

българското законодателство по ДДС. 

 

 
Управител: .............................. 

 гр. ........................                (подпис, печат) 
 Дата: ............ 2013 г. 
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Приложение № 1а 

/Образец/ 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за извършване на консултантска услуга 

обект: „………………………………………………………………………“  

позиция: ….. 

 
1. Офертна цена. 
 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Цена в лева 

без ДДС 

 

1. 
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите, включително и на 

съоръженията с повишена опасност, оценка на съответствието на 

част „Конструктивна“ /за позициите, където има такива части/ на 

инвестиционния проект и представяне на комплексен доклад за 

обекта – Ц1; 

 

 

…………. лв. 

 

2. 
Упражняване на стр. надзор, функции на координатор по 

безопасност и здраве, контрол на качеството, количествата и 

ценообразуването при изпълнение на СМР - Ц2; 

…………. лв. 

  

Крайна офертна цена без ДДС  

Ц = Ц1 + Ц2  лв.  

 

…………. лв. 

  

20% ДДС 

 

…………. лв. 

 Предлагана крайна офертна цена с включен ДДС 

 

…………. лв. 

 2. Начин на плащане: 
 Разплащането на полагащото се възнаграждение по договора се осъществява в 

левове по банков път с ДДС и се извършва в срок до 60 дни след представяне и 

заверка на разплащателните документи. 

Посочената крайна цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на 

поръчката. Посочените стойности в офертата са окончателни и не подлежат на 

промяна.  

Всички разплащания се извършват в банка на територията на Р. България по 

банкова сметка в лева. 

При сключване на договора, стойността на договора ще бъде съобразена с 

българското законодателство по ДДС. 

 

 
Управител: .............................. 

 гр. ........................                  (подпис, печат) 

 Дата: ............ 2013 г. 
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Приложение № 1б 

/Образец/ 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

за обект: „Модернизация на поливната система във ВР1014 на 

бул. "Ген. Тотлебен" № 34“  

 

 

№ 

по 

ред 

ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

Ед. 

мярка 

Коли   

чество 

Ед.    

цена 

(лв.) 

Стойност 

на СМР    

/лв./ 

1 Рязане с фугорез на стар асфалт m 72,40     

2 

Механично разкъртване 

асфалтова настилка с дебелина до 

10 см. 

 m³ 1,776     

3 
Натоварване стар асфалт и превоз 

на депо до 20 км. 
m³ 2,50     

4 

Механично разкъртване пътни 

настилки-основа от едротрошен 

камък 

m³ 11,54     

5 

Изкоп с ширина до 0,60 и 

дълбочина до 2,00 м ръчно  в з.п. 

неукрепен 

m³ 16,12     

6 
Засипване на тесни изкопи без 

трамбоване 
m³ 16,12     

7 

Уплътняване ръчно с трамбовка 

на земни почви на пластове през 

10 см 

m³ 16,12     

8 

Доизкопаване и подравняване - 

ръчно на на откосите на изкопи с 

дължина до 5 м в земни почви 

m³ 2,00     

9 

Прехвърляне земни  почви до 3 

метра хоризонтално и 2 метра 

вертикално разстояние 

m³ 16,12     

10 
Доставка на трошено каменна 

фракция за тръбопровод 
m³ 8,96     

11 
Засипване с трошенокаменна 

фракция над и около тръбопровод 
m³ 8,96     

12 

Доставка и полагане на трошен 

камък с подбрана зърнометрия за 

долен основен пласт на асфалтов 

път, с дебелина на пласта 0,40 м, 

включително всички свързани с 

това разходи. 

m³ 8,88     
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13 

Битумизирана основа с баластра 

за горен основен пласт на 

асфалтов път, с дебелина на 

пласта 12 см 

m² 22,20     

14 

Доставка и полагане на 

асфалтобетон - неплътна смес за 

долен пласт, с дебелина в 

уплътнено състояние 4 см. 

t 1,95     

15 

Доставка и полагане на 

асфалтобетон-плътна смес за 

горен пласт с дебелина в 

уплътнено състояние 4 см. 

t 1,95     

16 
Разваляне на асфалтова настилка 

и направа на асфалтови кръпки 
m² 16,00     

17 

Изкърпване на единични дупки и 

деформации на настилката с 

гореща асфалтова смес с дебелина 

от 4 до 6 см - ръчно (без 

транспорт) 

m² 10,00     

18 
Разваляне на стъпала от гранитни 

плочи 
m² 1,80     

19 Настилка от гранитни  плочи m² 1,80     

20 
Разваляне на тротоар от бетонни 

плочи 
m² 13,62     

21 
Настилка от бетонни плочи 40/40 

при ремонти 
m² 13,62     

22 

Изготвяне на технологична схема 

на поливната система със 

спецификации и дължини на 

тръбната разводка 

брой 1,00     

23 
Изкопно-насипни работи в тревни 

площи 
m³ 45,21     

24 
Разпръсквачки и аксесоари 

(комплект) 
бр. 1,00     

25 
Клапани, шахти и аксесоари 

(комплект) 
бр. 1,00     

26 
Програматор и аксесоари 

(комплект) 
бр. 1,00     

27 
Тръба полиетилен Ø 25 

(комплект) 
бр. 1,00     

28 
Тръба полиетилен Ø 32 

(комплект) 
бр. 1,00     

29 
Фитинги и други материали 

(комплект) 
бр. 1,00     
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30 
Лента тефлонова 3/4 х 15 м 

(комплект)  
бр. 1,00     

31 
Монтаж на материалите по 

позиции от 24 до 30 
бр. 1,00     

32 
Потопяема помпа Grundfos 1 1/4" 

модел SPO 5" 
бр. 1,00     

33 
Автоматика и табло за 

управление и защита (комплект)  
бр. 1,00     

34 
Фитинги и материали-преди 

монтаж (комплект) 
бр. 1,00     

35 
Монтаж на място, сглобка и тест 

на хидрофорната система 
бр. 1,00     

36 
Транспорт и доставка на 

материали 
бр. 1,00     

37 
Поставяне на три броя шахти с 

хидрант  
бр. 3,00     

38 
Възстановяване на тревното 

покритие с тревна смеска 
бр. 1,00     

  Общо без ДДС   

  Непредвидени 10%:   

  Общо без ДДС с непредвидени разходи   

  ДДС 20%   

  Всичко:   

 

 

 

         При възникване на непредвидени работи извън горепосочените или 

надвишаване на количествата им се допуска разходване до 10 % от 

стойността на предложените строително - монтажни работи без ДДС /. 

         

        При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни 

работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични 

цени, формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка _____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда _____ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията _____ %; 

-Доставно - складови и транспортни разходи _____ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – ____ %  върху стойността на изпълнените строително – 

ремонтни работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност.  
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Забележка: Планираните количества за всеки вид работа в количествено-стойностната 

сметка се проверяват от възложителя и изпълнителя преди започване на 

изпълнението им, а  за  установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване 

се съставят актове обр. № 12 Наредба 3 от 31.07.2003 г за съставяне на протоколи и 

актове по време на строителството  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение: Схема на обработваемите тревни площи, които подлежат на поливане 

от автоматична поливна система.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Управител: .............................. 

 гр. ........................                  (подпис, печат) 

 Дата: ............ 2013 г. 
 

 



 
 

 



 

 

Приложение № 1б 

/Образец/ 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за обект: „Ремонт на стационарен подземен вертикален резервоар - 

2500 куб.м., №22,  във в.ф. 28930-Брацигово “  

 

 

№ 

по 

ред 
Наименование мярка 

 Коли 

чество 

Ед. 

цена 

 Стойност        

/лв./ 

1 

Изработване от специалист на 

технологична инструкция за 

необходимите ремонтни дейности, 

съдържаща: 

бр. 1     

- вида ламарина – марка, дебелина, 

размери 
        

- марка електроди, диаметри         

- 
начин на разкрояване на ламарините           

- 
подготовка на крайщата на ламарините 

за заварка, катет на заварката 
        

- 
ред и последователност при заваряване         

- токоизточник;         

- 
вид на цинковият грунд за боядисване         

- Вид разредител         

- Вид на покривната боя         

- дебелина на пясъчната възглавница         

- други         

  Ремонтни дейности         

1 
Почистване нарушеното покритие и 

корозията по корпуса отвън 
м² 650     

2 
Нанасяне антикорозиен грунд на 

корпуса отвън  
м² 650     

3 
Нанасяне водоустойчива алкидна боя 

на корпуса отвън  
м² 650     
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4 

Почистване на украйка и бандажен 

пръстен и нанасяне на антикорозиен 

грунд и водоустойчива алкидна боя 

м² 10     

5 
Почистване от корозията на заваръчен 

шев между 1 и 2 пръстен 
л.м 54     

6 
Презаваряне на заваръчен шев между 1 

и 2 пръстен 
л.м 54     

7 Насипване пясък  на дъното  м³ 70     

8 
Изграждане ново конусно дъно от 

ламарина с дебелина 7 мм 
м² 227     

9 

Заваряване защитна шина между ново 

дъно и първи пръстен. Дебелина на 

шината 7 мм. (катет 7 мм.) 

л. м 108     

10 

Почистване от корозия на  вертикални 

заваръчни шевове по първи пръстен 

отвътре  

л. м 14     

11 

Презаваряване на  вертикални 

заваръчни шевове по първи пръстен 

отвътре  

л. м 14     

12 
Заваряване нови прихватки между 

първи и втори пръстен през 500 мм 
л. м 12     

13 

Почистване от корозия и 

презаваряване на заваръчните шевове 

между тръбите за изпомпване и първи 

пръстен 

л. м 2     

14 
Подмяна спирателни кранове ф 160, 

ф80 
бр. 2     

15 

Да се почистят от корозия и 

презаварят заваркита и яките между 

изпускателните тръби и корпуса 

л. м 2     

16 

Изграждане пасивна система за 

откриване течове по дъното на 

резервоара 

бр. 1     

  Контролни дейности         

1 

Технологичен и безразрушителен 

контрол на материалите, заварките, 

монтаж, изграждане и нованаправени 

заварки от независим технолог, 

специалист по заваряване и монтажни 

работи. 

лв.   -  -   

  Дейности след ремонта         

1 
Проверка геометрията на резервоара 

(отклонения от вертикалност). 
бр. 1     
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2 

Извършване проверка на резервоара за 

обща загуба на устойчивост, като едно 

цяло съоръжение след ремонта 

бр. 1     

3 
Проверка след ремонта на резервоара 

за сеизмично въздействие 
бр. 1     

4 

Изготвяне на калибровъчна таблица за 

вместимостта на резервоара в 

зависимост от налива в него през 1 мм. 

бр. 1     

  Общо без ДДС         

  Непредвидени 10 %         

  
Общо без ДДС с непредвидени 

разходи         

  ДДС 20 %         

  ВСИЧКО СМР         
 

         При възникване на непредвидени работи извън горепосочените или 

надвишаване на количествата им се допуска разходване до 10 % от 

стойността на предложените строително - монтажни работи без ДДС /. 

         

        При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни 

работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични 

цени, формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка _____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда _____ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията _____ %; 

-Доставно - складови и транспортни разходи _____ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – ____ %  върху стойността на изпълнените строително – 

ремонтни работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност.  

 

 

 

 
 

Управител: .............................. 

 гр. ........................                  (подпис, печат) 

 Дата: ............ 2013 г. 
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Приложение № 2 

/Образец/ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта е подадена от 

(наименование на участника) 

и е подписана от 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на 

(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

 Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за модернизация на съоръжения и консултантска услуга по 

чл.166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен 

надзор за обекти по следната/ните обособена/и позиция/и........... /посочват се 

само номерата на позициите за които се кандидатства.  

 

 Ние приемаме, че изборът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е единствено и 

изключително негово право. 

 

            Управител на фирма:  .......................................... 

             

                                                                                              (подпис, печат)    

 гр. .........................  

 

 дата ............2013 г. 



 
 

6 

Приложение № 3 

/Образец/ 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Наименование на участника: 

……………………………………………………………………….……… 

 

2.Адрес: 

………………………………………………………………………………… 

     (код, град, община, квартал, улица №, блок, ап.) 

телефон №................................ 

факс №...................................... 

e-mail......................................... 

3. Лице за контакти: 

4.Длъжност: 

телефон/факс№......................... 

Лична карта : 

№............................, издаден на ................................от............................................... 

ЕГН........................................... 

5. Обслужваща банка: 

6. Номер на сметката, по която ще бъдат превеждани сумите:  

IBAN 

BIG................................................................................................................................. 

7.Титуляр на сметката ................................................................................................ 

                                    

                                    

 

 

                                                      Управител на фирма  ............................................ 

             

                                                                                              (подпис, печат)    

 гр ......................... 

 

 дата ............ 2013 г. 
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 Приложение № 4 

 /Образец/ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

Лична карта №........................, издадена на ................................ от МВР - …...…., 

град................….........., жител на гр.(с)....................…. община............................... 

ул.(бул.).......................... ............................№........., ж.к...............................бл.......... 

В качеството си на управител (изп. директор, съдружник, член на УС, 

член на съвета на директорите) на 

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

. 

…………………………………………………………………………………………

… 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка за модернизация на съоръжения и консултантска услуга по чл.166 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен 

надзор за обекти по следната/ните обособена/и позиция/и........... /посочват се 

само номерата на позициите за които се кандидатства.  

 

 

Декларирам, че: 

 1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка. 

 2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички 

действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните за поръчката. 

4. Запознат съм и приемам клаузите на приложения проект на договор. 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: 
/подпис и печат/ 

гр. …………………… 

дата ……………2013 г. 
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Приложение № 5  

/Образец/  

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5 

от Закона за обществените поръчки 

 

от _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес 

в гр. ____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична 

карта № _________, издадена на _________ от ___________, _____________ (управител, член 

на управителния съвет или др. - посочва се длъжността) на _______________________ (ЕТ, 

ООД, ЕООД, АД и др. – посочва се правно-организационната форма), 

участник/подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Изпълнение на строително – монтажни работи на обособени позиции:1, 2 , 3, 4, 5 и 6. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. По чл.47, ал.1 от ЗОП: 

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

 подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ; 

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

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

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

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

 

2. По чл.47, ал.2 от ЗОП: 

2.1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по 

несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл. 740 от Търговския закон
1
.  

2.2. Не съм лишен от правото да упражнявам определената професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително 

за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

2.2а. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на 

задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността 

на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

2.3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата 

и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията, или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 
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2.4. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

2.5. 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; 

 

3. По чл.47, ал.5 от ЗОП: 

3.1. Представляваният от мен участник няма лица по чл.47, ал. 4 от ЗОП, които да са 

съврзани по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

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

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

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

неверни данни. 

 

 

  

Забележка
1
: В случай че участникът е чуждестранно лице, по отношение на същия се 

декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

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

дейността си. 

 

 

 

 

________________ 

(място на деклариране) 

_______________                                                           Декларатор: ___________________ 

(дата на деклариране)                                                                                                                  

(подпис) 
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        Приложение № 6 

                   /Образец/ 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ 
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,  

                                                              (име, презиме, фамилия)  

ЕГН_________________, адрес:_____________________________________________  

                                                                                (постоянен адрес)  

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________ от МВР-гр. 

___________, адрес ___________________________________,  

(дата на издаване)            (място на издаване)                        (постоянен адрес)  

в качеството ми на ___________, в _____________________________________________,  

                      (длъжност)    (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)  

със седалище_____________________________________________________________, адрес на управление: 

________________________________________________________,  

тел. /факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №. 

___________ /_________ г.  БУЛСТАТ/ЕИК ________________________  

 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец, в 

размер _____________________________________________  

има следния произход: _______________________________________________________  

_______________________________________________________________________.  

 

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо 

лице/едноличен търговец са следните лица:  

2. 1. ________________________________________________________________  

                                                  (име, презиме, фамилия/фирма)  

ЕГН/ЕИК________________ 

Постоянен адрес / 

Седалище и адрес на управление________________________________________  

 

Гражданство _________________ Документ за самоличност ________________________  

 

2.2. _________________________________________________________________  

                                                  (име, презиме, фамилия/фирма)  

 

ЕГН/ЕИК _______________ 

 

Постоянен адрес/ 

Седалище и адрес на управление ________________________________________ 

  

Гражданство _________________ Документ за самоличност ________________________ 

 

и други.  

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

неверни обстоятелства.  

___________________  

(място на деклариране)  

__________________                                                       Декларатор: ___________________  

(дата на деклариране)                                                                                       (подпис) 
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Приложение № 7 

/Образец/ 

 

 

Декларация  

  

по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ 

(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)  

Подписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №...., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата 

на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на 

издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си на (наименование на 

юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . (длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския 

регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 

обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.  

 

 

гр.: . . . . . . . . . .  

дата: . . . . . . . . . .  

ДЕКЛАРАТОР:   
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Приложение № 8 

/Образец/ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

ЗА ЛИПСАТА НА ДОПУСНАТИ ИЛИ ИЗВЪРШЕНИ 

НАРУШЕНИЯ ПО ЗУТ 

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

.. 

лична карта №............................., издадена на ........................ от МВР 

...............…..., град........................…...., жител на гр.(с).....................…. 

община................... ул.(бул.)........................... ..............№......., 

ж.к..................................................бл.......... 

В качеството си на управител (изп. директор, съдружник, член на УС, 

член на съвета на директорите) на : 

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

.. 

 

 

 Декларирам, че : 

 

 

 Не съм допуснал и/или извършил системни нарушения по Закона за 

устройство на територията и нормативните актове по прилагането му. 

 

 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

ДЕКЛАРАТОР : 
 

         /подпис и печат/  

гр. .....….…............... 

дата: .............2013 г.  
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Приложение № 9 

/Образец/ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП  

 

Подписаният 

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

Лична карта ......... №..………............., издадена на 

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

от….................. РУ на МВР, град ...……................, жител на 

гр.(с)...…...….............. 

община ......................................... ул.(бул.) ................................ №..…. 

ж.к. ................... бл…..... 

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, 

член на съвета на директорите) на 

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

.. 

Декларирам, че: 

 през последните три години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ фирмата е 

изпълнила следните договори за извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти / строителен надзор при изпълнение на обекти, както 

следва: 

 

Прилагам препоръки за следните обекти:. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни, подлежа на наказателна 

отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

ДЕКЛАРАТОР : 
                                                                                               /подпис и печат/  

гр. .....….…............. 

дата: ..............2013 г. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

строежа, 

местонахождение 

№ и дата на 

договора 

 

Получател/ 

Възложител 

 

Стойност в лв. 

(безДДС) 

1.     

2.     

3.     

4.     

    Общо :…………..лв. 
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Приложение № 10  

/образец/  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

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

лична карта №................, издаден на..............................от......................... МВР-

………………….……... град..........……………………….................., жител на 

гр.(с)...................Община............................…... ул.(бул.).................................... 

...........№.......ж.к.....................................................бл...…...  

В качеството си на управител (изпълнителен директор) на 

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

Декларирам, че:  

- при изпълнението на обществена поръчка за модернизация на 

съоръжения и консултантска услуга по чл.166 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/, включваща оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор за обекти за обект: 

……………………………………………….“, позиция: ……, 

 

подизпълнител/и ще бъде/бъдат ……………….......................................,  

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата;  

 

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще 

бъде ……………….% от общата стойност на поръчката.  

 

- вида на работите, които ще извършват са:..........................  

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

гр. ......................  

Дата..............2013 г.     ДЕКЛАРАТОР:  

/подпис и печат/  
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Приложение № 10а  

/образец/ 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

По чл. 55, ал. 5 от ЗОП 

(попълва се от подизпълнител) 

 

Долуподписаният/ата: 

________________________________________________________________________________ 

(име, презиме, фамилия ) 

притежаващ/а лична карта № _________________, издадена на _____________________ от МВР  

(дата на издаване) 

гр._______________, адрес ___________________________________________________________ 

(място на издаване)                                                                        (постоянен адрес) 

в качеството ми на _____________________________  в  

              (длъжност) 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

със седалище:______________________________________________________________________ 

адрес на управление: 

__________________________________________________________________________________ 

тел./факс:  

БУЛСТАТ / ЕИК ________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ е съгласно и фирурира като подизпълнител в офертата 

на _________________________________________________________ 

(име на участника) 

 

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

обстоятелства.  

 

 

 

 

________________ 

(място на деклариране) 

________________                                                       Декларатор: ____________________  

(дата на деклариране)                                                                                                            (подпис и печат) 
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Приложение № 11 

/Образец/ 

 

Пакт за почтеност 

 

между Съвместно командване на силите и………….,участник 

в……………………………………….  

Днес, …………………., между Съвместно командване на силите 

и………………………………………….., участник в обществена поръчка за 

модернизация на съоръжения и консултантска услуга по чл.166 от Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обекти, 

наричан по-долу за краткост „участник" се сключи следният 

 

Пакт за почтеност: 

 

Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга, организиран на 

основата на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло 

злоупотреби от какъвто и да било характер. 

 

Двете страни поемат следните ангажименти, както следва: 

1. Съвместното командване на силите поема ангажимента да направи 

процедурата по възлагане на обществената поръчка/провеждане на търга 

прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. 

Съвместното командване на силите ще положи всички необходими усилия да не 

допусне негови служители да поискат или приемат под каквато и да било форма 

подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от участниците в 

обществената поръчка/търга, както и да наложи на виновните лица 

дисциплинарно наказание и/или да сезира компетентните органи за търсене на 

наказателна отговорност от тях. 

2. Участникът, ………………………...потвърждава, че: 

(а) не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито 

пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да 

било стимули или възнаграждения на което и да било официално лице /било от 

страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява 

договора/, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели 

обществената поръчка/търга, както и с цел извличане на друг тип неправомерна 

изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин; и 
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(б) не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел 

неправомерно  ограничаване  на  конкуренцията  при  провеждане на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на 

съответния договор. 

 

Участникът, ……………………………………………………...разбира 

изцяло както последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че 

Съвместното командване на силите разчита на поемането им от негова страна. 

За целите на тази обществена поръчка/търг участникът е предприел мерки, 

за да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага 

подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка 

една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, 

консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици. 

 

Настоящият Пакт изразява морален и обществен ангажимент, 

представлява допълнение към документацията за участие в обществената 

поръчка/търга и се подава подписан от участника, заедно с офертата/заявлението 

за участие. На участниците в обществената поръчка/търга се връчва подписан от 

командвщия екземпляр. 

 

Страните приемат, че настоящият Пакт е в сила както до приключване на 

процедурата по възлагане на обществената поръчка/търга, така и за срока на 

изпълнение на договора за обществена поръчка/за отдаване под наем. 

 

 

 

ЗА СЪВМЕСТНОТО КОМАНВАНЕ                 ЗА УЧАСТНИКА: 

НА СИЛИТЕ:                                          

                                                                   ___________________                                                 

_____________________ 

 

 

 

Забележка: Неподписването на Пакта не води до отстраняване на участника 

в процедурата 
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Приложение № 12 

/Образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА  

УЧАСТНИК…………………………………………………………………………… 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на обществена поръчка „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона 

за   устройство на територията“,  

Консултантска услуга за обект: ………………………………..………. 

………………..………………………………………….…………….. 

позиция…...  

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет. 

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да 

представим гаранция за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на договора без ДДС 

и валидна за срока, посочен в договора. 

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо 

предложение: 

- Ще изготвиме оценка за съответствието на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2 и ал. 8 от 

Закона за устройство на територията и ще представим комплексен доклад за обекта, 

включително и на съоръженията с повишена опасност, ако има такива. 

- Срокът на валидност на офертата ни е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

датата на крайния срок за подаване на офертата; 

- Ще сключим договор в указания от Вас срок.  

- Ще Ви оказваме административно съдействие пред одобряващи държавни, 

общински и контролни органи, и експлоатационни дружества за издаване на разрешение за 

ползване на обекта. 

- Гарантираме, че ще изпълним всички дейности по предмета на обществената 

поръчка качествено, в съответствие със законовите разпоредби в Р. България, стриктно ще се 

придържаме към Вашите изисквания и ще спазваме точно Вашите указания. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

УПРАВИТЕЛ::  

 / подпис и печат / 

Дата............................. 
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Приложение № 12а 

/Образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА  

УЧАСТНИК…………………………………………………………………………… 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на обществена поръчка „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона 

за   устройство на територията“,  

Консултантска услуга за обект: …………………………………………. 

………………….……………………………………………………….. 

позиция…...  

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.  

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да 

представим гаранция за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на договора без ДДС 

и валидна за срока, посочен в договора. 

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо 

предложение: 

- Ще изготвиме оценка за съответствието на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2 и ал. 8 от 

Закона за устройство на територията и ще представим комплексен доклад за обекта, 

включително и на съоръженията с повишена опасност. 
- Ще упражняваме строителен надзор на обекта през целия период на строителство 

съгласно чл. 168 от ЗУТ, който започва с подписване на протокол за откриване на строителна 

площадка и завършва с приемането на обекта. 

- Ще съставим техническия паспорт съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите и ще го представим  едновременно с окончателния 

доклад за обекта. 

- Срокът на валидност на офертата ни е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

датата на крайния срок за подаване на офертата; 

- Ще сключим договор в указания от Вас срок.  

- Ще Ви оказваме административно съдействие пред одобряващи държавни, 

общински и контролни органи, и експлоатационни дружества за издаване на разрешение за 

ползване на обекта. 

- Гарантираме, че ще изпълним всички дейности по предмета на обществената 

поръчка качествено, в съответствие със законовите разпоредби в Р. България, стриктно ще се 

придържаме към Вашите изисквания и ще спазваме точно Вашите указания. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

УПРАВИТЕЛ::  

 / подпис и печат / 

Дата............................. 
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Приложение № 12б 

/Образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА  

УЧАСТНИК…………………………………………………………………………… 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на обществена поръчка „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона 

за   устройство на територията“,  

Упражняване на строителен надзор на обект ………………………………. 

 ………………………………………......,  

позиция: …...  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.  

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да 

представим гаранция за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на договора без ДДС 

и валидна за срока, посочен в договора. 

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо 

предложение: 

- Ще упражняваме строителен надзор на обекта през целия период на строителство 

съгласно чл. 168 от ЗУТ, който започва с подписване на протокол за откриване на строителна 

площадка и завършва с приемането на обекта. 

- Срокът на валидност на офертата ни е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

датата на крайния срок за подаване на офертата; 

- Ще сключим договор в указания от Вас срок.  

- Ще Ви оказваме административно съдействие пред одобряващи държавни, 

общински и контролни органи, и експлоатационни дружества за издаване на разрешение за 

ползване на обекта. 

- Гарантираме, че ще изпълним всички дейности по предмета на обществената 

поръчка качествено, в съответствие със законовите разпоредби в Р. България, стриктно ще се 

придържаме към Вашите изисквания и ще спазваме точно Вашите указания. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

 

УПРАВИТЕЛ::  

 / подпис и печат / 

Дата............................. 
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          Приложение № 13 

           /Образец/ 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП  

 

 Подписаният 

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

Лична карта №..………............., издадена на ...………........….......................... 

от…................................., адрес: град ...……...................................,  

община ......................................... ул.(бул.) ...................................................... №..…. 

ж.к. ................... бл…..... 

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, 

член на съвета на директорите)  .................................................................................. 
                                                           (длъжност)  

на 

………………………………………………………..................................................... 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 Основните договори за строителство и строителните обекти, въведени в 

експлоатация по предмета на поръчката или в процес на изпълнение, 

извършени от фирмата през последните пет години, включително: обект, 

местонахождение, № на договор, възложител, стойност, срок на изпълнение са: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

строежа, 

местонахождение 

 

№ и дата на 

договора 

 

Клиент 

 

Стойност 

(безДДС) 

Срок за 

изпълнение 

или дата на 

завършване 

  за 2008 г.    

1.      

2.      

    общо:  

      

  за 2009 г.    

1.      

2      

    общо:  

  за 2010 г.    

1.      

2.      

    общо:  
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  за 2011 г.    

1.      

2.      

    общо:  

  за 2012 г.    

1.      

2.      

    общо:  

 

 Прилагам препоръки за следните обекти . 

 Прилагам препоръки относно договори за изпълнено средно или високо 

застрояване съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ съгласно изискванията на 

раздел III. 2.2., т. 1 от обявлението.  

  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни, подлежа на наказателна 

отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

                                                                ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                         /подпис и печат/  

 

 

 

 

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                                 Приложение № 14 

                                                                                                  /Образец/ 
 

 

СПИСЪК ПО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗОП 

 

 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка – изпълнение на строително – монтажни работи на обособени позиции: 

1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

При изпълнение на строителството ще използвам следния персонал: 
                   

№ Име, презиме и фамилия Образование Специалност по части и 

професионална квалификация 

    

    

    

 

 

Управител:  

(име, фамилия, подпис, печат ) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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          Приложение № 15  

           /образец/  
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП  

 

 

 ОБЕКТИ: обособени позиции: 1, 2, 3, 4, 5 и 6(изписват се обектите за 

които се кандидатства). 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Съвместно командване на силите 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………… 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ, С КОЕТО РАЗПОЛАГА 

УЧАСТНИКЪТ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
№ 

по 

ред 

 

Марка, вид на машината, производителност, 

година на производство, състояние 

Собствена 

(наета) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

       ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                      /подпис и печат/  

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение № 16 

           /образец/  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 Подписаният 

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

Лична карта №..………............., издадена на ...………........….......................... 

от…................................., адрес: град ...……...................................,  

община ......................................... ул.(бул.) ...................................................... №..…. 

ж.к. ................... бл…..... 

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, 

член на съвета на директорите)  .................................................................................. 
                                                           (длъжност)  

на 

………………………………………………………..................................................... 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

Срокът на валидност на представената оферта за участие в открита 

процедура за избор на изпълнител по позициите/ ята / по които кандидатствам е 

120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на крайния срок за 

подаване на офертите. 

 

 

       ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                      /подпис и печат/  

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №17 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: обособена позиция 7: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ПОЛИВНАТА СИСТЕМА ВЪВ ВР1014 НА БУЛ. "ГЕН. 

ТОТЛЕБЕН" № 34“. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на 

протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен 

линеен график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни 

дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: 

/Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от 

посочените в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за асфалтовата настилка, включително основата под нея - 

_________години; 

 - за поливната система - _________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати 

в договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №17 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: обособена позиция  8: „РЕМОНТ НА СТАЦИОНАРЕН 

ПОДЗЕМЕН ВЕРТИКАЛЕН РЕЗЕРВОАР - 2500 КУБ.М., №22,  ВЪВ 

В.Ф. 28930-БРАЦИГОВО“. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на 

протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен 

линеен график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни 

дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: 

/Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от 

посочените в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ 

години, в агресивна среда - ___ години 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 

и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 

20, ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати 

в договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение № 18 

/Проект/ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………….. 

ОБЕКТ: ................................................................................................................. 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

                                        

ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА 

 

No.            от      .      . 2013 год. 
 

 

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

1. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,  БУЛСТАТ 129010207, 

със служебен адрес: гр. София п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, 

представлявано от командващия на Съвместното командване на силите генерал 

лейтенант Атанас Николов САМАНДОВ, наричани за краткост в договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

2. _______, гр. ______  код:____, ул._____, регистрирано от 

________окръжен съд, по фирмено дело № _____. с решение _______., ЕИК 

______, представлявано от Управителя му ( изп. директор, ЕТ) _________, 

ЕГН._________ наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

в съответствие с националното законодателство на Република България, на 

основание Решение на командващия на Съвместното командване на силите за 

избор на изпълнител № ......./............2013 г., се сключи  настоящият договор, 

наричан по-долу за краткост „ДОГОВОР”, заедно с всички приложения, 

неразделна част към него: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

възмездно за обект/и „………………………………………………………“, 

следните дейности: 

1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, 

т. 2 от Закона за устройство на територията и представяне на комплексен 

доклад. 

 

ІІ. ЦЕНИ 

1. За изпълненото по раздел І от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно предложената офертна 

цена в размер на ……………(словом………………….лв.) без ДДС или 

………………..………(словом………………….лв.) с включен ДДС. 
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При сключване на договора, стойността на договора ще бъде съобразена с 

българското законодателство по ДДС. 

Възнаграждението е формирано съгласно ценовата оферта, а именно: 

1.1. Цена за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ полагащото се 

възнаграждение по договора, както следва: 

2.1. 100 % от цената за изготвяне на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, оценка 

на съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проеки и 

представяне на комплексен доклад, за позицията, за която участникът 

кандидатства, след издаване на разрешение за строеж на обекта, в срок до 60 

/шестдесет/ дни след представяне на разплащателните документи. 

 

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срок за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията, – до 14 /четиринадесет/ 

работни дни от подписване на протокол за предаването на проектната 

документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Да изготви доклад с оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията. 

 2. Да подготвя необходимите документи за разплащане и ги представя в 

Съвместното командване на силите. 

 3. Да оказва административно съдействие пред съгласувателните и 

одобряващи държавни, общински и контролни органи и експлоатационни 

дружества за издаване на разрешение за ползване на обекта. 

 4. Незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

списъка на специалистите си. 

 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 3 % от стойността по Раздел ІІ, т. 1, без ДДС, в размер на 

……………. лв. (словом………………………………. лв.), преди подписване на 

договора, по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Срокът на валидността на 

гаранцията за изпълнение на договора е двадесет работни  дни след издаване на 

разрешение за строеж на обекта. 

 

VI. ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 1. Да получи договорираното възнаграждение при изпълнение условията 

на договора. 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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 1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в 

размери и срокове съгласно настоящия договор. 

 2. Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документацията, нужна за 

изпълнение на настоящия договор. 
 

VIII. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 1. Да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнение на настоящия договор. 

  

 IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

 1. По взаимно съгласие; 

2. Без предизвестие при отнемане лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно чл. 166, ал. 

2 от ЗУТ, без освобождаването му от отговорност. 

 3. С предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на 

задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което забавя или препятства изпълнението 

на обекта. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не може да изпълни свои 

задължения, като дължи вноска за приетите до прекратяването работи. 

 5. При обективна невъзможност за изпълнение на договора, от всяка от 

страните с предизвестие до другата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  вноска за извършените и приети до 

момента на предизвестието работи. 

  
 

Х. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ  

 1. При неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната 

страна дължи на изправната всички нанесени щети и пропуснати ползи 

съгласно изискванията на нормативните актове, регламентиращи отношенията 

на настоящия договор. 

 2. При виновно неизпълнение клаузите по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 

% от договореното възнаграждение. 

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки в случаите 

по Раздел ІХ, т.т. 2 и 3. 

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията 

си по договора на други лица, които не са страна по договора.  

 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

 1. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 20 работни 

дни, след издаване на разрешение за строеж на обекта. 

 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
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 3. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при 

изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие - по реда 

на действащото законодателство на Република България. 

4. Адресът и банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните: 

Банка: 

Банкова сметка:  

Код:   

Адрес:  

Телефон и факс за контакти:  

Лице за контакти 
  

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - 

по един за всяка страна. 

 

 

Д О Г О В А Р Я Щ И 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Генерал-лейтенант:                                              Управител: 
 

                    Атанас  САМАНДОВ                                  
 

 

 

Подполковник: 

Добромир  АНГАРОВ 
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Приложение № 18a 

/Проект/ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………….. 

ОБЕКТ: ................................................................................................................. 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

                                        

ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

 

No.            от      .      . 2013 год. 
 

 

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

1. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,  БУЛСТАТ 129010207, 

със служебен адрес: гр. София п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, 

представлявано от командващия на Съвместното командване на силите генерал 

лейтенант Атанас Николов САМАНДОВ, наричани за краткост в договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

2. _______, гр. ______  код:____, ул._____, регистрирано от 

________окръжен съд, по фирмено дело № _____. с решение _______., ЕИК 

______, представлявано от Управителя му ( изп. директор, ЕТ) _________, 

ЕГН._________ наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

в съответствие с националното законодателство на Република България, 

на основание Решение на командващия на Съвместното командване на силите 

за избор на изпълнител №.........../............2013 г., се сключи  настоящият договор, 

наричан по-долу за краткост „ДОГОВОР”, заедно с всички приложения, 

неразделна част към него: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

възмездно за обект/и „………………………………………………………“, 

следните дейности: 

1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, 

т. 2 от Закона за устройство на територията, включително и на съоръженията с 

повишена опасност. 

2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, 

количествата и ценообразуването при изпълнение на строително - монтажни 

работи /СМР/ на обекта и изготвяне на окончателен доклад за обекта, 

упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве на 

строителния процес, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
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изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи на обекта. 

 
 

 

ІІ. ЦЕНИ 

1. За изпълненото по раздел І от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно предложената офертна 

цена в размер на ……………(словом………………….лв.) без ДДС или 

………………..………(словом………………….лв.) с включен ДДС. 

При сключване на договора, стойността на договора ще бъде съобразена с 

българското законодателство по ДДС. 

Възнаграждението е формирано съгласно ценовата оферта, като сбор от 

следните цени: 

1.1. Цена за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 и от Закона за устройство на територията, включително и на 

съоръженията с повишена опасност и представяне на комплексен доклад 

……………… (словом………………….лв.) без ДДС или ………………..… 

(словом………………….лв.) с включен ДДС. 

 1.2. Цена за упражняване на строителен надзор и функции на 

координатор по безопасност и здраве на строителния процес, контрол на 

качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на строителните 

и монтажните работи и съставяне на окончателен доклад  ……………………… 

(словом………………….лв.) без ДДС или ………………..……… 

(словом………………….лв.) с включен ДДС. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ полагащото се 

възнаграждение по договора, както следва: 

2.1. 100% от цената за изготвяне на оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 

съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията, 

включително и на съоръженията с повишена опасност, оценка на 

съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проеки и 

представяне на комплексен доклад, за позицията, за която участникът 

кандидатства, след издаване на разрешение за строеж на обекта, в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след представяне на разплащателните документи. 

2.2. За упражняване на строителен надзор и функции на координатор по 

безопасност и здраве на строителния процес, контрол на качеството, 

количествата и ценообразуването при изпълнение на строителните и 

монтажните работи на обекта и съставяне на окончателен доклад 

- до 90 % от възнаграждението на база действително изпълнените и 

контролирани СМР съобразно всяка подписана сметка 22 за изпълнени СМР в 

срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на разплащателни документи; 
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- 10 % от възнаграждението на база действително изпълнените и 

контролирани СМР съобразно всяка подписана сметка 22 за изпълнени СМР в 

срок до 60 /шестдесет/ дни, който почва да тече след приемане на обекта. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяко едно от 

полагащото се възнаграждение по раздел „II. ЦЕНИ”, чрез банков превод в 

лева, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на подписани и надлежно 

оформени в Съвместно командване на силите, разходооправдателни документи 

- справки, опис и фактура. 

 

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срок за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията, включително и на 

съоръженията с повишена опасност – до 14 /четиринадесет/ работни дни от 

подписване на протокол за предаването на проектната документация от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката. 

2. Срок за упражняване на строителен надзор, функции на координатор 

по безопасност и здраве, контрол на качеството, количеството и 

ценообразуването на извършените СМР и изготвяне на окончателен доклад – 

започва с подписване на протокол за откриване на строителна площадка и 

завършва с приемане на обекта с акт 16 или приемателно – предавателен 

протокол. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 1. Да упражнява строителен надзор на строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ 

през цялото времетраене на строителството на обекта. 

 2. Да осигури заверката на Заповедната книга на обекта. 

 3. Да дава при необходимост писмени указания за точното и качествено 

изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до 

изменение на проекта и вида на влаганите материали. Във всички останали 

случаи - само след съгласуване със Съвместното командване на силите.  

 4. Да следи за качеството, количествата и цените на влаганите строителни 

материали. 

 5. Да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве на 

строителния процес, съгласно Наредба №2, обн. В ДВ, бр.37/04.03.2004 г. 

 6. Да подписва окомплектовани с всички изискващи се документи 

количествено-стойностни сметки и заверява сметка 22 за разплащане на 

действително извършените СМР. 

 7. Да подготвя необходимите документи за разплащане и ги представя в 

Съвместното командване на силите. 

 8. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нарушаване на строителните 

правила и норми веднага след констатирането им. 

 9. Да изготвя всички необходими документи, съпътстващи изпълнението 

на СМР, съгласно действащата законова и ведомствена нормативна база. 
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 10. Да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателния си доклад 

не по-късно от 5 /пет/ работни дни след получаване на всички становища за 

въвеждане на обекта в експлоатация. 

 11. Да оказва административно съдействие пред съгласувателните и 

одобряващи държавни, общински и контролни органи и експлоатационни 

дружества за издаване на разрешение за ползване на обекта. 

 12 Да взема мерки за отстраняване на забележките в констативен акт 

обр.15 и следи за отстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове. 

 13. В 7 дневен срок след подписването на този Договор, да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и оптичен носител) списъци на 

лицата и техниката, необходими за изпълнение на  поръчката. 

 14. Незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

списъка на специалистите си. 

 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 3 % от стойността по Раздел ІІ, т. 1, в размер на 

……………. лв. (словом………………………………. лв.), преди подписване на 

договора, по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Срокът на валидността на 

гаранцията за изпълнение на договора е двадесет работни дни  след приемане 

на обекта. 

16. Да изготви доклад с оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 

5, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията, включително и на 

съоръженията с повишена опасност 

 

VI. ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 1. Да упражнява правата си в рамките на отговорностите си съгласно чл. 

168 от ЗУТ. 

 2. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ присъствието на проектанта, когато 

това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи, 

съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 3. Да получи договорираното възнаграждение при изпълнение условията 

на договора. 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
  1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в 

размери и срокове съгласно настоящия договор. 

 2. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на 

задълженията му при упражняване на строителния надзор на обекта. 

 3. Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документацията, нужна за 

изпълнение на настоящия договор. 

 4. Да осигурява свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната 

площадка по всяко време за упражняване на надзор при изпълнение на 

строителството. 
 

VIII. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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 1. Да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнение на настоящия договор. 

 2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за изпълнението на 

строежа. 

 3. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен доклад за изпълнението 

на обекта. 
  

  

 IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

 1. По взаимно съгласие; 

2. Без предизвестие при отнемане лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, без освобождаването му от 

отговорност. 

3. При прекратяване на договора за строителство се прекратява и 

договора за строителен надзор в зависимост от частта от обекта, за която 

строителството се прекратява. 

 4. С предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на 

задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което забавя или препятства изпълнението 

и въвеждането в експлоатация на обекта. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не може да изпълни свои 

задължения, като дължи вноска за приетите до прекратяването работи. 

 6. При обективна невъзможност за изпълнение на договора, от всяка от 

страните с предизвестие до другата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вноска за извършените и приети до 

момента на предизвестието работи. 

 Прекратяването на настоящия договор не освобождава от отговорност 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените и контролирани проектни и строително - 

монтажни работи до изтичане на гаранционните им срокове. 
 

Х. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ  

 1. При неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната 

страна дължи на изправната всички нанесени щети и пропуснати ползи 

съгласно изискванията на нормативните актове, регламентиращи отношенията 

на настоящия договор. 

 2. При виновно неизпълнение клаузите по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 

% от договореното възнаграждение. 

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки в случаите 

по Раздел ІХ, т.т. 2 и 4. 

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията 

си по договора на други лица, които не са страна по договора.  
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ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

 1. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 20 дни, след 

приемане на обекта с Протокол обр. № 16 по Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.  

 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 3. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при 

изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие - по реда 

на действащото законодателство на Република България. 

4. Адресът и банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните: 

Банка: 

Банкова сметка:  

Код:   

Адрес:  

Телефон и факс за контакти:  

Лице за контакти 
  

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - 

по един за всяка страна. 

 

 

Д О Г О В А Р Я Щ И 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Генерал-лейтенант:                                              Управител: 
 

                    Атанас  САМАНДОВ                                  
 

 

 

Подполковник: 

Добромир  АНГАРОВ 
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Приложение №18б 

/образец/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………….. 

ОБЕКТ: ................................................................................................................. 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

No.            от      .      . 2013 год. 
 

 

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

1. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,  БУЛСТАТ 129010207, 

със служебен адрес: гр. София п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, 

представлявано от командващия на Съвместното командване на силите генерал 

лейтенант Атанас Николов САМАНДОВ, наричани за краткост в договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

2. _______, гр. ______  код:____, ул._____, регистрирано от 

________окръжен съд, по фирмено дело № _____. с решение _______., ЕИК 

______, представлявано от Управителя му ( изп. директор, ЕТ) _________, 

ЕГН._________ наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

в съответствие с националното законодателство на Република България, 

на основание Решение на командващия на Съвместното командване на силите 

за избор на изпълнител №.........../............2013 г., се сключи  настоящият договор, 

наричан по-долу за краткост „ДОГОВОР”, заедно с всички приложения, 

неразделна част към него: 

 

ЦЕЛ НА ДОГОВОРА 

 

С настоящия договор страните уреждат отношенията помежду си относно 

реализацията на обект ..................................................................................................  

 

I. ТЪЛКУВАНЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

1. Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването 

на ДОГОВОРА включва и позоваване на тях. 

2. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на 

ДОГОВОРА и приложение към него, клаузите на договора имат предимство 

пред текста на приложението. 

3. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и 

други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в 

писмена форма на следните адреси. 
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За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА 

СИЛИТЕ  

гр. София п.к. 1606 

бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

сектор „ДОП” 

Тел. +35929222880, +35929222882 

Факс: +35929223966 

________________ 

гр. ______________ 

ул._______________ 

Тел.: _____________ 

Факс: _____________ 

Е-mail: ____________ 

 

4. При промяна на адресите за кореспонденция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно в срок до 3 (три) 

работни дни. При неизпълнение на това задължение ще се счита, че документи, 

известия, откази или други съобщения, изпратени на последно посочения адрес, 

са надлежно изпратени. 

5. Терминът „дни” се тълкува като календарни дни, освен ако изрично не 

е посочено, че са работни. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

строително-ремонтни работи на обект …………………………………….., в 

съответствие с количествено- стойностната сметка /Приложение № 1/, 

неразделна част от договора.  

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

упражнява безвъзмездно функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строително ремонтните работи. 

 

III. ЦЕНИ  

1. Общата стойността на възложените строително – ремонтни работи 

/СРР/ е ___________лв. /____________ /, с включен ДДС, съгласно 

Приложение № 1. 

При сключване на договора ще бъдат отчетени изискванията на 

българското законодателство по ДДС. 

2. Окончателната стойност не може да надвишава общата стойност  по  

III, т. 1. 

 

ІV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СРР 

съгласно Приложение №1 срещу представени от него фактури, издадени на 

името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробни количествено - стойностни сметки, 

сметка 22, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. 

2. Заплащането се извършва по банков път по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в срок  до 60 (шестдесет) дни след приемане на обекта с 
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приемо-предавателен протокол и след представяне и заверка на 

разплащателните документи: 

 3. Строително - ремонтните работи, изпълнявани в отклонение от 

нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СРР/ съгласно 

ПИПСМР/, не се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове 

СРР, в рамките на общата стойността на възложените строително – ремонтни 

работи съгласно III.1. същите се изпълняват само след вписване в заповедната 

книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат както следва: 

4.1. В случаите по т. 6, когато действително изпълнените количества 

строително – ремонтни работи надвишават заложените количества в 

Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СРР по посочените от него в Приложение №1 

единични цени. 

4.2. В случаите по т. 6, при възлагане на други видове строително - 

ремонтни работи, извън изброени в Приложение №1 от договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

4.2.1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч. 

4.2.2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на 

материали. 

4.2.3. Допълнителни разходи върху цената на труда  ____% . 

4.2.4  Допълнителни разходи върху механизацията _____ %. 

4.2.5. Доставно - складови и транспортни разходи ____ %  върху 

стойността на материалите. 

4.2.6. Печалба – ____ %  върху стойността на изпълнените строително – 

ремонтни работи. 

4.2.7. ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност. 

5. Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани 

количествено - стойностни сметки за действително извършените строително – 

ремонтни работи.  

Окончателната стойност на договора не може да надвиши стойността по 

раздел ІІI, т. 1 от настоящият договор. 

 

V. СРОКОВЕ 

1. Срокът за изпълнение на договорените видове работи е ____ /______/ 

календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 за 

откриване на строителната площадка. За крайна дата на приключване на 

строителството се счита датата на завеждане в деловодството на Съвместното 

командване на силите на писмена покана от Изпълнителя за подписване на 

приемо – предавателен протокол. 

2. Изпълнението на строителството може да се спира, установяващо се с 

Акт обр.10 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при следните условия : 
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2.1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с 

протокол между участниците в строителството; 

2.2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като 

природни бедствия, война, граждански размирици и др.; 

2.3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до 

строителната площадка /за всеки един подобект по отделно/  за извършване на 

строително – ремонтните работи, установена с протокол между участниците в 

строителството. 

3. При спиране на строително – ремонтните работи на основание на 

договора, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на 

спирането. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки 

момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху 

качеството и количеството на изпълнените строително – ремонтни работи. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лицата, които ще 

упражняват строителен контрол при изпълнение на строително – ремонтните 

работи и ще следят за качеството на изпълняваните СРР. Те ще извършват 

контрол на количествата и единичните цени на СРР, ще проверяват и подписват 

актове, количествено - стойностните сметки и протоколи.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява извършените и доказани 

с подробни количествени сметки СРР и други разходи, като в 60 (шестдесет) 

дневен срок след издаване на фактура, ще преведе дължимата сума по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, 

съгласно  предварително представения списък на лицата и механизацията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени 

работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на 

Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи и 

нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури 

необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт образец 10 за 

спиране на строителство. 

7. При виновно неизпълнение на договорираните срокове в раздел V,  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за 

окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на 

възстановяване. 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложение № 1 при спазване на нормативно 

установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни 

работи, и изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните 

продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи 

да отговарят на техническите спецификации съгласно Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. 

Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – 

ремонтните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават 

със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на 

български език.  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички  

документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане 

на изпълнените СРР и приемането на обекта –  декларации за съответствие, 

протоколи, актове и други. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на 

определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по раздел VI, т. 1 и т. 2. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка в 7 /седем/ 

дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се 

дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително – ремонтните работи 

в гаранционен срок. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни 

разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение 

промени в  някои от позициите. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при 

неправилна експлоатация на сградите и съоръженията. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на този Договор 

да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

8.1. Документ, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя първа група, първа категория строежи (за позиция 8). 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 7 дневен срок след подписването на 

този Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и 

оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими 

за изпълнение на  поръчката.  

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано 

техническо ръководство за изпълнение на строително – ремонтните работи през 

целия период на изпълнението на обекта. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки 

за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на 

строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което 

носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда 

на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.  

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в 

комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на 

нормативната уредба. 
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13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписване на настоящия 

договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменима и безусловна гаранция 

в размер на 3% (три процента) от предложената стойност на договора, като 

обезпечение за добро изпълнение на договора, във вид на парична сума, която 

се превежда по сметка на военно формирование 46430 – София, Банка: 

УниКредитБулбанк IBAN: BG14 UNCR 7000 3320 7399 16, BIC: UNCRBGSF 

или банкова гаранция със срок на валидност 20 (двадесет) работни дни след 

приемане на обекта с приемо-предавателен протокол. 

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от 

стойността по раздел III, т.1 без ДДС, в размер на ............. (цифром и словом) с 

ДДС се освобождава до 20 /двадесет/ дни след приемане на обекта с приемо-

предавателен протокол. 

Възложителят може да задържи представената гаранция за изпълнение на 

договора ако: 

а. В процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, 

който е внесен за решаване от компетентен съд; 

б. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора 

или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, 

частично и друго неизпълнение. В тези случаи задържаната гаранция не 

изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

 

VІІI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

      1. Гаранционни срокове  

 - за асфалтовата настилка, включително основата под нея - 

_________години; 

 - за поливната система - _________години; 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ 

години, в агресивна среда - ___ години 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 

и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 

20, ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 

 Гаранционни срокове за всички изпълнени видове СРР, неупоменати в 

договора са минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 2. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо - 

предавателния протокол за обекта. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ  

1. При неизпълнение срока за строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на  1 % от общата стойност на договорираните видове СРР 

без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 
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2. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по 

договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената 

сума без ДДС, но не повече от 10 % . 

3. При виновно прекратяване на Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 %  от общата 

стойност на договора по III.1.  

4. За неустойката по т.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удовлетворява от 

дължимото по договора възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Настоящия договор може да бъде прекратен при следните 

обстоятелства: 

1.1. По взаимно съгласие. 

1.2. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи предаването на 

обекта с повече от 30 дни или няма да извърши строително - ремонтните работи 

по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя 

само стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му 

бъдат полезни. 

2. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на 

обекта СРР. 

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала и известна при или по повод на 

изпълнението на този договор.   

2. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали 

относно изпълнението му по взаимно съгласие, а при не постигане на съгласие - 

по реда на действащото законодателството на Република България. 

3.Адреса и банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните: 

Адрес: _______, ул. ____________ 

Лице за контакти: _____________ 

Банка: _______________________ 

Банкова сметка: IBAN ____________ 

Код:  BIC _______________________ 

 

4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени посочените в предходната точка 

данни, без да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не отговаря за 

неполучени съобщения, призовки и други подобни. 

 

Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 

изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 

трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор. 
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Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка една от страните. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1 – Ценово предложение – _____ листа; 

 Приложение №2 - Списък на представители на Възложителя от  

Съвместно командване на силите, които ще  упражняват строителен контрол за 

обект „......................................”– 1 лист. 
 

 

 

Д О Г О В А Р Я Щ И 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Генерал-лейтенант:                                              Управител: 
 

                    Атанас  САМАНДОВ                                  
 

 

 

Подполковник: 

Добромир  АНГАРОВ 
 

 


