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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 1  

 
 
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 
От: 
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […], 
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на 
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в качеството 
на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за кореспонденция: 
[…], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 
 
 

О Ф Е Р Т А 
     за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на 
ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-

60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 След запознаване с всички документи и образци от Вашата публична покана, 
получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 
потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени в нея.  

Същото доказваме с документите посочени в Приложение Nо.1 към настоящата 
оферта – “Списък на документите, съдържащи се в офертата”. 
 

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ 
разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № 
DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ 
и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

1. Декларираме, че приемаме безусловно Техническата спецификация за 
изпълнението на обществената поръчка и нашето техническо предложение 
произтича от нея. 

2. Декларираме, че сме запознати с публичната покана и с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура, както и с изискванията на 
ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

3. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, 
приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще 
сключим договора в законоустановения срок. 

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора 
за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и 
възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за 
участие. 

5. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, 
поставени от възложителя за изпълнението на поръчката. 

6. Потвърждаваме, че ще изпълним предмета на поръката в съответствие с 
указания срок. 
 

  
Приложения  - Съгласно списък на документите, съдържащи се в офертата. 
 
 
 

     

Дата 

 

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 2  

     Приложение 1 към офертата 
 
 
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
От: 
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […], 
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на 
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в качеството 
на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за кореспонденция: 
[…], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 
 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОФЕРТАТА 

     за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на 
ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-

60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

 
N Документ Вид и количество на 

документите 
Колич. Оригинал / 

заверено 
копие 

1. Оферта (попълнен, подписан и подпечатан Образец 1);   
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (попълнен, 

подписан и подпечатан Образец 2); 
  

3. Техническо предложение , съобразено с техническата 
спецификация за изпълнение на обществената поръчка 

  

4. Административни сведения за кандидата (попълнен, 
подписан и подпечатан Образец 3); 

  

5. Единен идентификационе код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от закона 
за търговския регистър 

  

6. Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от 
ЗОП (попълнен, подписан и подпечатан Образец 4); 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от 
ЗОП (попълнен, подписан и подпечатан Образец 5)); 

  

8. Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, 
чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 
1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности (попълнен, подписан и подпечатан 
Образец 6); 

  

9. Декларация за участие или не на подизпълнител (попълнен, 
подписан и подпечатан Образец 7); 

  

10. Декларация за съгласие на участие на подизпълнител (ако е 
приложимо) (попълнен, подписан и подпечатан Образец 8); 

  

11. Попълнен списък с изпълнени договори през последните 3 
години 2011, 2010, 2009 (попълнен, подписан и подпечатан 
Образец 9); 

  

12. Попълнен списък с екип от правоспособни лица, които ще 
бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката (попълнен, 
подписан и подпечатан Образец 10); 

  

13. ОПР и баланс за последните 3 години 2011, 2010, 2009 – 
заверени копия 

  

14. Попълнена декларация за приемане на клаузите на договора 
(попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 11) 

  

15. Проект на договор (Образец 12)   
16.    Предлагана цена (Образец 13)   
17.    
18.    

 
 

* Участникът може да добавя редове при необходимост 
 

     

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 3  

 
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 
 
 

за участие в обществена поръчка с предмет: 
 „Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на 
ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-

60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

 
 

 
1. Фирма /наименование/ на кандидата :  
 
.......................................................................................................................................... 
 
2. Седалище и адрес на управление : 
 
.......................................................................................................................................... 
 
БУЛСТАТ : ...................................................................................................................... 
 
Рег № по ЗДДС : ............................................................................................................. 
 
Телефон : ......................................................................................................................... 
 
Факс : ............................................................................................................................... 
 
Електронен адрес : ......................................................................................................... 
 
3. Адрес за кореспонденция :  
 
......................................................................................... 
 
4. Лице за контакти : ...................................................................................................... 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Длъжност ........................................................................................................................... 
 
Телефон ............................................................................................................................. 
 
Факс .................................................................................................................................... 
 
5. Лични данни :  
 
ЕГН ..................................................................................................................................... 
 
Лична карта №..................................., изд. на .............................. от ............................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Титуляр на сметката 
............................................................................................................................................... 
 
 
 

     

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 4  

 
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП 

 
 

Долуподписаният/та […], притежаващ/а [лична карта/документ за самоличност] 
№ […], издадена на […] от […], с постоянен адрес […], в качеството ми на [длъжност или 
друго качество]1 на [наименование на участника]2, със седалище […] и адрес на 
управление […], ЕИК/БУЛСТАТ […], регистрирано в […]  - Участник в процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ разходи-
ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор 
№ DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на 
ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм3) за: 

                                                 
1 Представят се собственоръчно подписани декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при 
липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България. 

2 В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от 
лицата по предходния пункт. Декларацията се представя и от подизпълнителите. 
3 Невярното се зачертава. 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

 
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност. 

 
 3. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на 
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 
 
 4. Не съм свързано лице4 с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация5. 
 
 
 
 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от 
промяната писмено да уведомя възложителя. 
 
 Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 

Дата ………………    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
                                    /подпис и печат / 

 
 
 
 

                                                 
4 „Свързани лица“ са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на 
глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, 
което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 
5 Служителите на ръководна длъжност в администрацията на община Сандански са посочени на интернет 
адрес: www.sandanskibg.org 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 5  

 
 

До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 
Долуподписаният/та […], притежаващ/а [лична карта/документ за самоличност] 

№ […], издадена на […] от […], с постоянен адрес […], в качеството ми на [длъжност или 
друго качество]6 на [наименование на участника]7, със седалище […] и адрес на 
управление […], ЕИК/БУЛСТАТ […], регистрирано в […]  - Участник в процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ разходи-
ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор 
№ DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на 
ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
 

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

                                                 
6 Представят се собственоръчно подписани декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при 
липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България. 

7 В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от 
лицата по предходния пункт. Декларацията се представя и от подизпълнителите. 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация 
или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 3. 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 (в случай че участникът е чуждестранно лице - 
не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило 
дейността си) 8. 
 4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията9). [в случай че участникът е 
чуждестранно лице - представляваният от мен участник няма задължения за данъци 
или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен] 10. 

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 
чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 
 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от 
промяната писмено да уведомя възложителя. 
 
 Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
 
 

Дата ………………    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
                                    /подпис и печат / 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Излишното се зачертава. 
9 Излишното се зачертава. 
10 Излишното се зачертава. 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 6  

 
 
 

До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 
общия бюджет на Европейските общности 

 
Долуподписаният/-ната/ 

…………………….…………………........…………..…………..…….............................. 
(трите имена) 
 
л.к.№……………..…….…......, издадена на   ………...…......……………….……год. 
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................  
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….….. 
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….…… 
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ............... 
 
В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........…………….. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 
директорите) 
на ………………………………………………………….........………………………..… 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 
………………...…………………………………………………………………….....…… 

регистриран по фирмено дело № ................ по описа за  ..........................  г. на 
...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление 
..............................................................................................................................- Участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ 
разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № 
DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ 
и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 

 
ДЕКЛАРИРАМ  СЛЕДНОТО: 

 
1. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал.1 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 
1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности. 

2. че по отношение на представляваният от мен участник не са налице 
обстоятелствата предвидени в чл. 94, от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 
1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности. 

3.  че на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание 
на чл. 96, буква „а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на 
ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 

 
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

възложителя незабавно при настъпването им. 
При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства . 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
         

Дата ………………    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
                                    /подпис и печат / 

 
 
 
 
 
 
1 В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от 
лицата по предходния пункт. Декларацията се представя и от подизпълнителите. 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 7  

 
 
 
 

До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 
 

                                                       Д Е К Л А Р А Ц И Я 
                                                 по чл. 56, ал. 1 т. 7 от ЗОП 

 
Долуподписаният/-ната/ 

…………………….…………………........…………..…………..…….............................. 
(трите имена) 
 
л.к.№……………..…….…......, издадена на   ………...…......……………….……год. 
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................  
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….….. 
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….…… 
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ............... 
 

В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........…………….. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 
директорите) 
 
на ………………………………………………………….........………………………..… 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 
………………...…………………………………………………………………….....…… 
регистриран по фирмено дело № ................ по описа за  ..........................  г. на 
...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление 
..............................................................................................................................- участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на 
ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-
60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

                                             Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

1. При изпълнението на горецитираната обществена участникът, който 
представлявам, няма да използва/ще използва подизпълнители; 

                                           (ненужното се зачертава) 
2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.........................................................................,  

                                 (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата 
и са представлявани от..............................................................................., 

                   (изписват се трите имена, данни от документ за самоличност и адрес) 
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:  

Наименование на  
подизпълнител 

Обхват на дейностите, 
които ще извършва 

Размер на участието на 
подизпълнителя в общата 
цена на предложението (в 
%) 

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

.........% от общата стойност на поръчката 
5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения 

подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 
 
Дата ………………    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
                                                                     /подпис и печат/   
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Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 8  

 
 

До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 
 

                                                     Д Е К Л А Р А Ц И Я 
                 за съгласие за участие като подизпълнител 

 
 

Долуподписаният/-ната/ 
…………………….…………………........…………..…………..…….............................. 
(трите имена) 
 
л.к.№……………..…….…......, издадена на   ………...…......……………….……год. 
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................  
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….….. 
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….…… 
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ............... 
 
В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........…………….. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 

директорите) 
 
на ………………………………………………………….........………………………..… 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 
 
………………...…………………………………………………………………….....…… 
регистриран по фирмено дело № ................ по описа за  ..........................  г. на 
...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление 
..............................................................................................................................- 
подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане 
на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № 
DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК 
мрежа на град Сандански” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

1. От името на представляваното от мен дружество: 
…………………………………………………….................... 

(посочете юридическото лице, което представлявате) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 
.............................................................................................................................. 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 
2. Вида и дела н дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

Наименование на  
подизпълнител 

Обхват на дейностите, 
които ще извършвам 

Размер на участието  в 
общата цена на 
предложението (в %) 

   
   

 
(избройте конкретните части техния дял от предмета на обществената поръчка, 

които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител) 
 
 3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.4 от Закона за обществените поръчки, 

че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 
участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 
представим самостоятелна оферта. 

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

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 
от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация 
№ ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно 
националното законодателство на чуждестранните лица. 

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

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

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като 
изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и 
подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал); 

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

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

 
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 

 

Дата ………………    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
                                                                     
                /подпис и печат / 
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Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Образец № 9  
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
От: 
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […], 
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на 
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в качеството 
на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за кореспонденция: 
[…], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 
 
 
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

ТРИ ГОДИНИ  
   във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ 

разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № 
DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ 

и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
№ Възложител 

 

Обект  
 

Стойност на 
договора в 
лв. без ДДС 

Период на 
изпълнение 

 

2011 г. 
      
      

2010 г. 
      
      

2009 г. 
      
      

 
* Участникът може да добавя редове при необходимост 

    Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
Образец № 10  

 
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
От: 
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […], 
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на 
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в качеството 
на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за кореспонденция: 
[…], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 
 

СПИСЪК НА ЕКИП ОТ ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 
АНГАЖИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
   във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ 

разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № 
DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ 

и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
№ Трите имена на 

експерта 
Описание на 
трудовото 

правотношение на 
експерта 

Образование и  
квалификация 

Опит, свързан с 
предмета на 
процедурата 

(бр. години, изброени 
обекти) 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
* Участникът може да добавя редове при необходимост 
 

    Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Образец № 11  
 
 

До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 
Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № 
....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в 
качеството ми на ........................................................ на 
............................................................................... -  (посочете длъжността)    

 (посочете фирмата на участника)  
участник в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за 
инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № DIR-51011119-
026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:  
 

 Участникът................................................................................................................ 

(посочете фирмата на участника),  

който представлявам,  приема напълно всички условия в проекта на договор за възлагане 
на обществената поръчка, както и всички изисквания и условия, посочени в тази 
документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 
 
 
Дата ………………    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
                                    /подпис и печат / 

 
 
 
 
 

                                                 
* Декларацията  се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Образец № 12 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР  
№  

 
Днес, ............................ г., в гр. Сандански, между: 
 

1. ОБЩИНА САНДАНСКИ , с адрес на управление и регистрация :гр.Сандански 
бул.”Свобода” № 14, ЕИК 000024955, представлявана от Андон Михайлов Тотев – Кмет и 
Венета Младенова – Главен счетоводител, наричана по-долу Възложител. 

и 
.............................................................................................., със седалище и адрес на управление 

.................................................................., с ЕИК по Булстат № .........................., 
представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу 
за краткост Изпълнител, от друга страна,в изпълнение на Договор за Безвъзмездна 
Финансова Помощ № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански”се сключи настоящия  договор: 

 
ІІ..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу 
заплащане услуга с предмет: „Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за 
инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № DIR-51011119-
026 / 17.02.2012 г.,  

1.2  Услугата се финансира по Оперативна програма  „Околна среда  2007-2013’’ 
Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на 
ВиК мрежа на град Сандански ,   

ІІІІ..  ЦЦЕЕННАА  

2.1. За изпълнение на услугите по предмета на договора в пълен обхват 
Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на 
..............................(..............................................................) лева без ДДС, включващо 
възнаграждение за осъществяване на функциите по предмета на договора по т. 1.1.   

2.2. Размерът на дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по предходната 
точка е окончателен и нe подлежи на корекции . 

 
ІІІІІІ..  ННААЧЧИИНН  ННАА  ППЛЛААЩЩААННЕЕ  

3.1. Възложителят заплаща цената по т. 2.1. както следва: 
- авансово плащане в размер на 20% от сумата по т.2.1 в срок до 15 календарни 

дни от подписване на договора. 
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Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г. 
 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

- окончателно плащане в размер на 80% от стойността по т.2.1. след предаване на 
работата в срок не по-малко от 10 календарни дни от представяне оригинална фактура за 
дължимата сума. 

3.2. Възложителят заплаща дължимите суми по следната банкова сметка на 
Изпълнителя:  

IBAN сметка: ......................................... 
BIC код на банката: .............................. 
Банка: .................................................... 
Адрес на банката:..................................  

3.3. За извършване на плащанията Изпълнителят изготвя фактура, в 
описателната част на която следва да се впише следният текст: «Раходът е по договор за 
безвъзмездна помощ  DIR-51011119-026 / 17.02.2012 по ОПОС» 

  

ІІVV..  ССРРООКК  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  

4.1. Срокът за изпълнение на договора, започва да тече от датата на подписването 
му и продължава до ………………………………………… 

 
VV..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
 5.1.1.   да изготви АНАЛИЗ ПОЛЗИ – РАЗХОДИ (АРП) на инвестиционен 
проект: „Изграждане на ПСОВ-Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” база на предоставената от Възложителя информация, в т.ч. прединвестиционни 
проучвания, идейни и работни проекти. 

 5.1.2.Съвместно участие с Възложителя в процеса на одобрение на изготвения 
анализ разходи-ползи (АРП) пред Управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013” в 
процеса на финално определяне на финансовия дефицит по проекта и собствения принос на 
община Сандански. 

 5.1.3.  Да представи на Възложителя списък на специалистите си, които 
ще извършват анализа. Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно 
Възложителя при промяна на списъка, като посочва трите имена и компетентност на 
служителите.  

   5.1.4. Да предостави на възложителя изготвен Анализ по разходи и ползи, 
който да съдържа най-малко следните елементи: 

- На основата на получените от Възложителя прединвестиционни 
проучвания, идейни и работните проекти следва да се резюмират целите, 
идентификацията и вариантите на проекта. 

- Изготвяне на финансов анализ на инвестиционния проект на база на 
прединвестиционите проучвания, идейните и работните проекти. 

- Изготвяне на икономически анализ на инвестиционния проект. 
- Анализ и оценка на риска.  
- Изготвяне на финансов план.  

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
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5.2.1. Да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при 
изпълнение условията на договора. 

 
VVІІ..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
6.1.1. Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, без да 

пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 
6.1.2. Да изисква от Изпълнителя информация за хода по изпълнението на 

предмета на договора. 
6.1.5. Да получи от Изпълнителя …..(………..) оригинални екземпляра на 

изготвения анализ  
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
6.2.1. Да оказва съдействие на Изпълнителя в рамките на своята компетентност, 

при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно 
цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след 
предварително искане за това от страна на Изпълнителя. 

6.2.2. Да заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение в сроковете, по 
реда и при условията на договора. 

 
VVІІІІ..  ППРРЕЕККРРААТТЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  ИИ  ННЕЕУУССТТООЙЙККИИ..  

7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 
а) по взаимно съгласие на страните. 
б) при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна 

на Изпълнителя. 
в) в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за 

изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят. 
7.2. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не 

изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни след срока за 
изпълнение на съответното задължение. 

7.3. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени 
промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не 
отговарят, Възложителят извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 2.1. 
въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора. 

7.4. При забавено изпълнение от Изпълнителя на задълженията му по договора, 
същият дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на 0.5 % от съответното 
възнаграждение, определено по т. 2.1. за всеки просрочен ден. 

7.5. При забава в плащането на дължима сума, Възложителят дължи на 
Изпълнителя неустойка в размер на 0.5 % от стойността на непреведената в срок сума за 
всеки просрочен ден. 

7.6. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на 
изправната неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по т. 2.1., както и 
обезщетение в размера на причинените й вреди и пропуснати ползи. 
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7.7. Неустойки и обезщетения по този Раздел не се дължат, когато 
неизпълнението е станало в резултат на форсмажорни обстоятелства. 

 
VVІІІІІІ..  ООТТГГООВВООРРННООССТТ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ  ИИ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННЕЕ  

8.1.  
 

ІІХХ..  ННЕЕППРРЕЕООДДООЛЛИИММАА  ССИИЛЛАА 

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по 
договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако 
страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима 
сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 
възникнало след сключване на договора. 

9.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 
срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява 
писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или 
чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на 
другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален 
орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. 

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се 
удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. 

9.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до 
другата страна. 

XX..  ППООДДССЪЪДДННООССТТ  
 
10.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 
отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат 
чрез договаряне помежду си. 

10.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 
договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния 
съгласно българското законодателство съд. 

 
ХХII..  ООББЩЩИИ  РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ  

 
11.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се 

извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или 
куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и 
електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на 
съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на 
хартиения носител. 
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11.2. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по 
договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 

11.3. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите 
разпоредби на българското гражданско законодателство. 

11.4. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни 
екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 
 
ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛ::      ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ::  
/......................................../                  /......................................../     
 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
 
          /......................................../  
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Образец № 13  
 
До: 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 
гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14 

 
От:»………………………-,със седалище гр. …………… , ул.»……………..»№ 
………….. ет…………. и адрес на управление гр. ………….. , ул.»……………..»№ 
…………, ет………, регистрирано  в Агенция по вписванията гр…………, 
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава  ……………. , 
представлявано от ……………………… в качеството на ……………………., регистрация 
по ДДС: ……………. , адрес за кореспонденция: гр. …………… , ул.»……………..»№ 
…………., ет………………, телефон за контакт ……………………,  факс -, електронна 
поща   …………………………….. 

Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А 
     за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Анализ разходи-

ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № 
DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект  № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ 
и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
1. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на 

процедурата, нашето ценово предложение без ДДС е следното: 
 

............................................. (..............................................) без ДДС 
  (цифром)       (словом)   

 
Предлаганата цена е крайна и включва всички необходими разходи за точното, 
законосъобразно и качествено осъществяване на дейностите, предмет на 
поръчката. 
*Цената за изпълнение услугата не може да надвишава стойността, посочена в 
поканата. При предлагане на по-висока цена за изпълнение на услугата офертата ще бъде 
отстранена от участие в процедурата 
 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника и печат __________________________ 
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