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1. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, 

КОИТО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИ – КОЛИЧЕСТВА И 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 

1.1. Направа на бетонова настилка за учебна площадка за обучение по Пътна 

безопасност в ОУ „Васил Априлов“: 

- Рязане на асфалт с фугорез за бетонова площадка с размери 13/14 м – 54.00 мл; 

- Механизирано разкъртване на компрометирана асфалтова настилка с дебелина 4 

см – 182 м2; 

- Ръчен изкоп с дълбочина 11 см и площ 182 м2 за оформяне на легло за бетонова 

площадка – 20.00 м3; 

- Доизкопаване и подравняване ръчно на легло за бетонова площадка – 2.00 м3; 

- Направа ръчен изкоп за градински бордюри – оформяне на площадка с размери 

13/14 – 5.00 м3; 

- Доставка и полагане на бордюр за окантване на площадка – 54 м.л.; 

- Доставка и полагане на полиетилен за площадка – 182 м2; 

- Доставка и полагане на армировка заварена мрежа 20/20/8 с включено застъпване 

и всички свързани с това разходи – 182 м2; 

- Доставка и полагане на бетон С15/20 с дебелина 15см и всички свързани с това 

разходи за изграждане, включително и направа на работна фуга за преодоляване 

на напрежението и полагане на еластичен компонент – 27.50 м3; 

- Направа на гладък бетон с хеликоптер за постигане на равна повърхност – 182 

м2; 

- Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци до депо/сметище, 

разтоварване и всички, свързани с това разходи – 22.00 м3; 

- Такса/услуга за депониране – 29.00 тона. 

 

За обекта е необходимо да се изпълнят качествено и в срок, съгласно нормативните 

изисквания и изискванията на Възложителя, следните основни дейности: 

- Ремонтни дейности, съгласно посоченото в т. 1.1.; 

- Изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на 

строителството; 

- Всички дейности по приемане на обекта и подписване на протокол за приемане 

на строително – монтажни работи. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

 

РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

1. За участие в процедурата офериращото лице следва да представи оферта в един 

оригинал, на хартиен носител, на български език, изготвена при спазване на 



законовите изисквания, както и на условията и изискванията на документацията за 

участие. 

2. Всяко офериращо лице (участник) може да представи само една оферта за 

извършване на дейностите. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

Оферта, съдържаща варианти, няма да бъде разглеждана от комисията. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от офериращото лице лично 

или от упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът посочва 

следните означения: „Оферта“, име на офериращото лице, предмет на офертата, 

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

Пликът с офертата трябва да съдържа: 

- Представяне на участника; 

- Декларация на участника за приемане на условията на Възложителя и проекта на 

договор; 

- Оферта за изпълнение на строително – монтажните работи; 

- Ценова оферта; 

- Декларация по образец; 

3. Офертата и всички документи към нея се подават на български език. 

4. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят 

чрез копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа 

представляващият офериращото лице постави собственоръчен подпис със син цвят 

под заверката, като също така е желателно да бъде записано: 

- Вярно с оригинала; 

- Име и фамилия; 

- Дата , на която е извършена заверката. 

5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са 

задължителни за офериращите лица. 

6. Възложителят не изисква представянето на гаранция в процедурата и гаранция за 

изпълнение на договора. 

7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок от 

възложителя – не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 

посочена за краен срок за получаване на оферти и представлява времето, през което 

офериращото лице е обвързано с условията на представената от него оферта. 

8. Офериращото лице в настоящата процедура за извършване на СМР няма право да 

прехвърля изцяло или частично правата и / или задълженията си по нея – както за 

участие в процедурата, така и за нейното изпълнение. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Офертата (оригинал) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от 

документацията за участие и се подписват от представляващия/те, съгласно актуалното 

състояние на участника (ЕИК регистрацията).   



2. Офертата задължително съдържа: 

    - Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от 

представляващия/те, съгласно актуалното състояние на офериращото лице. Документите, 

описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата, трябва да са окомплектовани 

и подредени хронологично по реда, по който се изискват; 

     -  Представяне на участника;  

     - Декларация за приемане на условията на Възложителя и проекта на договор, подписана 

от лицето/та, съответно подписало/ли офертата (оригинал) – по образец. 

     - Оферта за изпълнение на строително – монтажните работи – по образец; 

     - Ценова оферта – по образец; 

     - Декларация по образец; 

     - Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 

офертата (както и други документи към нея) не са подписани от представляващия/те 

офериращото лице, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява офериращото лице в процедурата.  

  

 

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

 

Възложителят поставя изискване всяка една оферта за изпълнение да е придружена от: 

1. Декларация за качеството на всички използвани строителни материали при изпълнение 

предмета на строително – монтажните работи – свободен текст.  

2. Срокове за изпълнение на СМР, в календарни дни. 

Всяко едно лице, подаващо оферта за участие в настоящата процедура следва да предвиди 

и оферира такъв срок за изпълнение предмета на поръчката, считано от датата на 

подписване на договора за изпълнение, че СМР да са приключили най-късно до 10 

календарни дни от започване на изпълнение на същите. 

Представянето на оферта, съдържаща срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения 

от Възложителя в параграфа по-горе, е основание за отстраняването на това офериращото 

лице, поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от 

Възложителя условия. 

3.  Гаранционен срок във връзка с извършените по предмета на договора строително-

монтажни работи в месеци. 

Всяко едно лице, подаващо оферта за участие в настоящата процедура следва да предвиди 

и оферира гаранционен срок, считано от датата на подписване на тристранен протокол за 

установяване качеството на изпълнените СМР от представители на Възложителя, 

Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към Община Варна, както и протокол за 

установяване на изпълнените СМР по видове (Акт – Образец 19), подписан от 

представители на Възложителя, Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към 

Община Варна, които срокове не следва да бъдат по-малки от 60 (шестдесет) месеца. 

Представянето на оферта, съдържаща гаранционен срок, който е по-кратък от определения, 

е основание за отстраняването на това офериращото лице, поради представяне на оферта, 

неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия. 



 

РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

1. Ценова оферта (оригинал). 

Подготвя се от участника по образеца за „Ценова оферта”. Този документ задължително 

следва да отговаря на следните условия: 

1.1. Предложената цена да включва всички разходи за изпълнение на предмета на 

строително – монтажните работи, съгласно условията и изискванията на документацията за 

участие; 

1.2. Предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изискванията и ограниченията, 

посочени в проекта на договор. 

Цялостното плащане ще се извършва след надлежно подписан тристранен протокол за 

установяване качеството на изпълнените СМР от представители на Възложителя, 

Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към Община Варна, както и протокол за 

установяване на изпълнените СМР по видове (Акт – Образец 19), подписан от 

представители на Възложителя, Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към 

Община Варна. Начина на заплащане на цената е посочен в раздел IІІ. ЦЕНА И НАЧИНИ 

НА ПЛАЩАНЕ от проекта на договора от настоящата документация, с който офериращите 

лица в тази процедура трябва да бъдат запознати и да приемат съдържащите се в него 

условия.  

Възложителят поставя изискване Ценовите оферти на офериращите лица да съдържат и 

количествено-стойностна сметка; 

Забележка: При допусната разлика между посочените от офериращото лице цена в цифри 

и словом, то за целите на оценяването и за сключването на договора ще се приема за валидна 

цената посочена словом.  

 

Раздел V. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР 

  

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, 

определена от Възложителя. 

2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за липса 

на конфликт на интереси. 

3. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 

съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в поканата и документацията 

за участие. 

4. Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на Възложителя, 

определени в поканата и документацията за участие не подлежат на оценяване.  

5. Оценяването на офертите се извършва от назначената от Възложителя комисия.  

6. Критерият за избор на изпълнител е оптимално съотношение качество/цена. 

Показателите, включени в комплексната оценка са: 

     - цена за изпълнение – с максимална стойност от общата оценка 80 точки; 

     - срок за изпълнение - с максимална стойност от общата оценка 10 точки; 

     - гаранционен срок - с максимална стойност от общата оценка 10 точки. 



Комплексната оценка е сбор от трите показателя и е с максимална стойност 100 точки. 

Метод на изчисление - на най-добрия от всеки вид показател се дават максималния брой 

точки за него, а точките на другите участници се намаляват пропорционално на разликата. 

7. Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на поръчката, комисията предлага 

преустановяване на избора, за което излагат съответни мотиви.  

8. Комисията, на която е възложено да разгледа и оцени подадените оферти, съставя 

протокол за работата си, в който отразява всички извършени действия и взети решения, 

както и мотиви за това.  

9. Протоколът на комисията се предава на директора на ОУ „Васил Априлов” – гр. Варна за 

утвърждаване.  

10. Когато е утвърден протокол от разглеждане и оценка на оферти, получени въз основа на 

покана за участие и в него се съдържа класиране на участниците, комисията подготвя 

проект на договор, който се представя за съгласуване от директора и главния счетоводител 

в ОУ „Васил Априлов” - Варна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   ПРИЛОЖЕНИЯ: 



                                                                                                                        Приложение № 1 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 

1. Наименование на участника, ЕИК ........................................................................................ 

 

2.Данни за контакт: 

 

Адрес: .......................................................................................................................................... 

 

 

Телефон №: ................................... Факс: .................................. Е-mail: .................................. 

 

 

3.Лице, представляващо участника:  

 

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

(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 

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

(длъжност) 

 

4.Лице за контакти: .................................................................................................................... 

(трите имена) 

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

(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: ................................................................................................................. 

 

 

5.Обслужваща банка: ................................................................................................................. 

(наименование на обслужващата банка) 

 

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

(адрес на банката) 

 

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

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

 

Титуляр на сметката: ................................................................................................................. 

 

 

 

Дата ............................                                             ИМЕ, ПОДПИС: ..................................... 

                                                                                   ПЕЧАТ 

 



Приложение № 2 

 

 

 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за приемане на условията в проекта на договор 

 

 

 

 От ............................................................................................................................., 

ЕГН ......................................., в качеството ми на ………………………………………… на 

"….............................................................................................................................................." 

                                          /точно наименование на участника/ 

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

                                                  /адрес на участника/ 

БУЛСТАТ / ЕИК…………………………………… 

 За участие в процедура за избор на изпълнител на строително – монтажни работи с 

предмет „Направа на бетонова настилка за учебна площадка за обучение по Пътна 

безопасност в ОУ „Васил Априлов“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящите СМР, както и на представения 

проект на договор. 

 

2. Декларирам, че приемам всички условия на утвърдения проект на договор, в това число 

предложения начин на плащане, при посочените условия и в указаните срокове. 

 

3. В случай, че бъда определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и изпълнявам 

договора за извършване на строително-монтажни работи в съответствие със съдържанието 

на представения проект на договор към документацията за участие. 

4. В случай, че ………….....……….. бъде определено за изпълнител се задължавам да 

представя всички документи, необходими за сключване на договор. 

 

 

 

 

Дата:  ............. ............ ДЕКЛАРАТОР:......................................... 

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

......................  (Подпис и печат) 

 



                                                                                                                         Приложение № 3 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ 

ГР. ВАРНА 

 

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

 

от  .................................................................................................................................................,  

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да 

представлява  и управлява)  

 

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

(наименование на участника) 

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

…………………………………………………......................................................- участник в 

процедура за възлагане на СМР с предмет: „Направа на бетонова настилка за учебна 

площадка за обучение по Пътна безопасност в ОУ „Васил Априлов“. 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на строително – 

монтажни работи с предмет: „Направа на бетонова настилка за учебна площадка за 

обучение по Пътна безопасност в ОУ „Васил Априлов“. 

         1. Приемаме условията за изпълнение на строително – монтажните работи, заложени 

в клаузите на приложения към документацията за СМР и проекта на договор.  

2. Приемаме срока на валидност на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни 

дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата. 

3. Заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител, разполагаме с необходимия 

технически, финансов и експертен ресурс и опит за качествено и в срок изпълнение на целия 

обем на настоящите СМР, съобразно условията и изискванията на Възложителя. 

4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на СМР 

в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, 

нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас 

предложение, като ще спазваме сроковете за изпълнение на поръчката.  

5. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - …............................…… 

(словом:……………………) календарни дни. 

(Срокът за изпълнение се посочва в цяло число в календарни дни)  

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 

договора от Възложителя и Изпълнителя и приключва с подписването на тристранен 

протокол за установяване качеството на изпълнените СМР, от представител на 

Възложителя, Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към Община Варна, както 

и протокол за установяване на изпълнените СМР по видове – (Акт - Образец 19), подписан 



от представители на Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към Община Варна. 

Предложения срок за изпълнение трябва да гарантира приключването на СМР най-късно 

до 10 работни дни след започване на изпълнението. 

6. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените от нас, по настоящата 

обществена поръчка, строително-монтажни работи, както следва: 

- ……… (словом…………..…..) месеца (не по-малко от 60 месеца), за всички   

изпълнени строителни, монтажни и довършителни работи;  

- гаранционните срокове започват да текат от датата на подписването на тристранен 

протокол за установяване качеството на изпълнените СМР от представител на 

Възложителя, Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към Община Варна, както и 

протокол за установяване на изпълнените СМР по видове (Акт - Образец 19), подписан от 

представители на Възложителя, Изпълнителя и ОП „Инвестиционна политика” към 

Община Варна.   

7. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да 

спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до 

строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на 

труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със 

строителството на обекта. 

8. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни 

изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в документацията, обявата и указанията за възлагане на обществената поръчка. 

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

съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото 

законодателство и представения проект на договор. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор, 

ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно 

документацията за участие. 

11. Удостоверяваме и потвърждаваме, че: 

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със 

съществуващите изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на 

строителството; 

- Вложените от нас материали и изделия при изпълнение на строителните и 

ремонтните работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти 

съгласно действащото българско законодателство. 

- Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

Неразделна част от настоящото предложение са приложените документи, посочени в 

Приложенията към документацията за възлагане на СМР. 

 

Дата: _________________ г.                  Подпис _______________ 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за участие в процедура за възлагане на  СМР, с предмет: 

 

„Направа на бетонова настилка за учебна площадка за обучение по Пътна безопасност 

в ОУ „Васил Априлов“. 

 

От  

Участник:  ................................................................................................................................ 

 

Уважаеми Дами и  Господа, 

С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на строително – монтажни 

работи: 
ЦЕНA 

За изпълнение предмета на СМР, в съответствие с условията на настоящата процедура, 

общата цена на нашата оферта, в лева възлиза на: 

........................................./словом.................................../ лева без ДДС. 

Забележка:  
В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, за вярна се приема 

изписаната словом. 

Оферти, в които са оставени празни места в някое от полетата за цена, ще се считат за 

отказ от изпълнение на работата и ще бъдат отстранявани. 

 

 Посочените тук цени включват абсолютно всички разходи на Изпълнителя с 

изключение на ДДС. 

 Предложените стойности в позиция 1 са съгласно попълнена и приложена подробна 

Количествено-стойностна сметка с включена в нея единична цена и общи стойности 

(Приложение към ценовата оферта). 

 

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Съгласни сме с определения от Вас в проекта на договор начин на плащане на дължимата 

цена за изпълнение предмета на СМР. 
 

Приложения към ценовата оферта: 
 

1. Количествено – стойностна сметка. 

 

 

 

ПОДПИС: 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

представляващия офериращото лице/печат) 



[наименование на участника] 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

  

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 

Направа на бетонова настилка за учебна площадка за обучение 

по Пътна безопасност в ОУ „Васил Априлов“ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Изпълнението на строително – монтажните работи ще изпълним при следните единични и 

обща цени за обекта: 

 

 

№ 

 

Наименование на СМР  

 

Мярка 

 

К-во 

Ед. 

цена    

 в лева 

Стойност 

 в лева 

1 2 3 4 5 6 

I. Направа на бетонова настилка за учебна 

площадка за обучение по Пътна безопасност 

в  ОУ „Васил Априлов“: 

  
  

1. Рязане на асфалт с фугорез за бетонова 

площадка с размери 13/14м 
м.л. 54.00 

  

2. Механизирано разкъртване на компрометирана 

асфалтова настилка с дебелина 4 см 
м 2 182.00 

  

3. Ръчен изкоп с дълбочина 11см и площ 182 м2 за 

оформяне на легло за бетонова площадка 
м 3 20.00 

  

4. Доизкопаване и подравняване ръчно на легло за 

бетонова площадка 
м 3 2.00 

  

5. Направа на ръчен изкоп за градински бордюри 

– оформяне на площадка с размери 13/14 
м 3  5.00 

  

6. Доставка и полагане на бордюр за окантване на 

площадка 
м.л. 54.00 

 

 

 

 

7. Доставка и полагане на полиетилен за площадка м 2 182.00   

8. Доставка и полагане на армировка заварена 

мрежа 20/20/8 с включено застъпване и всички 

свързани с това разходи 

м 2 182.00 

  

9. Доставка и полагане на бетон С15/20 с 

дебелина 15см и всички свързани с това 

разходи за изграждане, включително и направа 

на работна фуга за преодоляване на 

м 3 27.50   



напрежението и полагане на еластичен 

компонент 

10. Направа на гладък бетон с хеликоптер за 

постигане на равна повърхност 

м 2 182.00   

11. Натоварване и извозване на земни маси и 

строителни отпадъци до депо/сметище, 

разтоварване и всички свързани с това разходи 

м 3 22.00   

12. Такса/услуга за депониране тон 29.00   

  Общо :  

   

Обща стойност на СМР: 

 

   

ДДС 20%: 

 

   

Стойност с вкл. ДДС: 

 

 

Забележка: 
Ще се счита, че посочените в количествено-стойностната сметка единични и общи цени, включват и 

разходите за изпълнението на всички съпътстващи ги (спомагателни, доокомплектоващи и др.), в това 

число всички необходими строителни и други  материали и СМР, при положение, че липсват отделни 

позиции за тях. 

 

 Всички посочени цени са в лева и са без ДДС. 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията за участие в настоящата обществена поръчка. 

 

ПОДПИС: 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

представляващия офериращото лице/печат) 

 

 

 
Приложение № 5 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

по чл. 54 от ЗОП 
 

Долуподписаният/ата  …………….........……………………………………………,  

(име, презиме, фамилия)  

постоянен адрес: ..........................................................................................................................,  

В качеството си на ............................................(посочва се длъжността и качеството, в което 

лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител, 

съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)  

на ..................................................................................................................................., вписано 



   (наименование на кандидата)  

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 

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

……………………………………………………........……., тел.: …………………………., e-

mail: ……………………………….., БУЛСТАТ ………………………………………., 

кандидат в процедура за определяне на изпълнител на СМР с предмет : „Направа на 

бетонова настилка за учебна площадка за обучение по Пътна безопасност в ОУ „Васил 

Априлов“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

1. Не съм осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

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

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

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

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се 

намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 

4. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по 

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

чл. 740 от Търговския закон и не се намира в аналогични производства, съгласно 

законодателството на страната, в която е установен/регистриран;  

5. Не съм лишен от правото да упражнявам определена 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; 

6. Аз и представляваният от мен кандидат не сме виновни за неизпълнение за 

задълженията по договор за обществена поръчка, включително по отношение на 

сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 с влязло 

в сила съдебно решение; 

7. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и общината, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията  и нямаме задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;  

            8. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме влязло в сила съдебно решение, с 

което да е установено, че е виновен за неизпълнение  на задължения по договор за 

обществена поръчка, включително по отношение на  сигурността на информацията и 

сигурността на доставките;  

            9. Аз и представляваният от мен кандидат не сме лишени от правото да упражняваме 

определена 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;  



           10. Аз и представляваният от мен кандидат не е установено, че сме представили 

документ с невярно съдържание, свързан с  удостоверяване на липсата на основания за 

отстраняване или на изпълнението на  критериите за подбор;  

           11. Аз и представляваният от мен кандидат  не е установено  от службите за сигурност 

по смисъла на Закона за защита на  класифицираната информация, въз основа на каквито и 

да е доказателства,  включително разузнавателни средства, че не притежаваме  

необходимата надеждност,  поради което е налице риск от заплаха за националната 

сигурност;  

           12. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме наложено административно 

наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 

години; 

           13. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

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

поръчки; 

           14. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност 

в неговата организация; 

           15. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 

           16. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно 

представител на ОУ „Васил Априлов” - Варна.  

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.  

 

 

 

 

.....................................2021 г.                                   ДЕКЛАРАТОР : ........................................ 

                                                                                                                /име, фамилия, подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Декларацията се подписва задължително от представляващия участника по регистрация. 

 


