
   

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар 

„Сребърна” 

 

Въведение 
 
До 25.06.2015 г. „Пазари Изток” ЕАД стопанисва и управлява 12 броя търговски обекта, находящи 
се на пазар „Сребърна”, от които към момента съществуват само 4 броя, другите 8 броя са  
премахнати заради уширението на ул. „Сребърна” при бул. „Черни връх”. Към настоящия момент 
Възложителят има инвестиционно намерение да изгради 8 броя нови павилиони, обособени в две 
групи - група 1 с пет модула и група 2 с три. Павилионите ще се използват за търговия и услуги. 
В имота са проектирани и седем паркоместа със свободен достъп откъм улицата-тупик. 
 

 
I. Част „Конструкция” 
 
Проектът обхваща конструкцията на две самостоятелни едноетажни постройки – павилиони за 
търговска дейност - преместваеми обекти. Двата обекта са с правилна правоъгълна форма в 
план, като в единия са обособени пет броя магазини, а в другия три. Размерите в план на по-
големия обект са 3.14м/15.28м, на по-малкия – съответно 3.14м/9.28м. Покривът е едноскатен, с 
наклон от 6%. 
Конструкцията е скелетна стоманена, съставена от греди и колони, със сечения студеноогънати 
правоъгълни / квадратни профили. За двете постройки конструкцията е решена с рамки в двете 
главни направления – в напречна посока рамка на отвор 3.14м се разполага по дължина на оси 
през 3.0м. Покритието и ограждението е с термопанели. На покрива панелите са положени върху 
столици през ~1.35м. Към основната конструкция са предвидени допълнителни конзоли за 
подпиране на архитектурни елементи по фасадите от ламели HPL 20/2см, както и елементи за 
закачане на климатичните тела. 
Фундирането е плоско, с ивични стоманобетонови основи по контура на павилионите, с размери 
на сечението 30/90см и вкопани минимум 80см в терена. 
Изкопите да се предпазят от наводняване. 
Обратната засипка да се изпълни от нестандартна баластра, като се уплътнява с коефициент на 
уплътнение К=0.98. 
При невъзможност за изпълнението на някои от детайлите да се потърси съдействие за решение 
на проблема от проектант-конструктор. 
При изпълнение на СМР да се спазват мерките за безопастност и изискванията на ПИПСМР. 
 
II. Част „Архитектура” 
 
Имотът се намира на ул. „Сребърна” и е с площ от 2406 м2 (по акт за общинска собственост). 
През него преминават сградни ВиК отклонения, които захранват съседни имоти. Групата от пет 
модула е разположена на 0,87 м от уличната регулационна линия, а групата от три модула е на 
1,50 м от уличната регулационна линия. Височината на павилионите е от 3,20 м до 3,70 м.  
Павилионите са обособени в две групи, група 1 с пет модула (застроена площ 48,35 м2) и група 2 
с три модула (засторена площ 29,45 м2). Между двете групи има разстояние и може да се 
преминава. Общо за всички павилиони е предвиден един санитарен възел с предверие, който е в 
обема на група 1. Павилионите са с площи от 5,19 м2 (павилион №5), 8,01 м2 (павилиони 
№1,6,8) и 8,06 м2 (павилиони №2,3,4,7). Всеки павилион има самостоятелен вход откъм ул. 
„Сребърна” Има възможност и за обединяване на два или повече павилиона в един, тъй като 



   

конструкцията и инсталациите са съобразени с това изискване на Възложителя. Павилионите ще 
се използват за търговия и услуги. 
Светлата височина е 2,80 м. 
В имота да са проектирани и седем паркоместа със свободен достъп откъм улицата-тупик от 
север. 
Постигнатите устройствените показатели за имота са следните: 
Площ на имота – 2406 м2 
Застроена площ – 77,8 м2 
Брой паркоместа - 7 бр. 
Конструкцията на сградата е стоманена с ивични стоманобетонови основи.  
Конструктивната височина на павилионите е от 2,82 до 3,35 м. Дебелината на сеченията е  
дадена в част Конструкции. 
Инсталациите са проектирани съобразно всички действащи нормативи и са съобразени с 
функцията на сградата. 
Фасадата ще бъде изпълнена с вертикални термопанели с пеноплиуретан 10 см, цвят RAL 9002. 
Дограмата е алуминиева, с троен стъклопакет с прекъснат термомост. Към конструкцията на 
козирките са предвидени да се окачат ламели от HPL, които завършват с хоризонтални части- 
пейки като елементи на градския дизайн.  
Покривите са скатни с наклон 10% и с външно отводняване, чрез улуци и водосточни тръби. 
Покритието на скатните покриви е от термопанел с пеноплиуретан 10 см като върху него е 
положена хидроизолация от битумна мембрана. 
Всички външни стени се изпълняват от термопанел с пенополиуретан 10 см според описаното в 
чертежите. Вътрешните стени са леки преградни гипскартонени стени с дебелина 100 мм (50 мм- 
щендер и двупластово, двустранно обличане с гипскартонена плоскост.  
Настилките са с дебелина 50 мм и се изпълняват с изравнителна циментова замазка и 
гранитогрес. 
Таваните се предвиждат да са окачени, растерни (60/60 см) на 2,80 светла височина от кота 
готов под. 
Достъпът до всеки павилион е на едно ниво с външната настилка. Вратите са с размер 100 см. 
 
III. Част „ВиК” 
 
Предвижда се присъединяването на павилионите с водопровод ф25мм PEHD от съществуваща 
водомерна шахта на парцела западно от тях, както и присъединяването към уличната 
канализация към отклонение на изток от павилионите, което се зауства в уличната канализация 
на ул. „Сребърна“.  
Съществува пожарен хидрант на срещуположния тротоар на ул. Сребърна. Предвиден е 
дъждовен отток за отвеждане на дъждовните води от паркинга. 
След влизането си в павилионите питейният водопровод да е от PEX и полипропиленови тръби, 
които преминават в обсадни тръби в настилка и  стени.  
Затоплянето на водата за тоалетното помещение да се осъществи от бойлер 15л, 1,2kW, който да 
се монтира под мивката в помещението, предвидено за санитарен възел. Мивките в павилионите 
да бъдат водоснабдени само със студена вода. Кондензът от климатиците да се отвежда в 
канализационната система посредством РР тръби и сифони срещу миризми. Канализационната 
система да бъде изградена от PVC тръби.   
За всяка от двете групи павилиони, да се предвиди вентилационна тръба излизаща на 30 см от 
покрива с вентилационна шапка. Отвеждането на дъждовните води от покривите да става 
посредством поцинковани улуци и поцинковани водосточни тръби. 
В парцела има изградена водомерна шахта, която обслужва друг обект на „Пазари Изток“ ЕАД. 
Във водомерната шахта има монтиран един водомерен възел ф20мм , който отчита 
изразходваното водно количество от заведение за пакетирани храни и напитки. 



   

Сградното водопроводно отклонение към този водомер е ф25PEHDmm. Да се използва 
съществуващото СВО с монтиране на нов водомерен възел в изградената на парцела водомерна 
шахта.  
Цялата хоризонтална мрежа да е в настилката с PЕХ тръби, поставени в обсадна тръба. За всеки 
павилион се предвиждат индивидуални водомерни възли ф15мм, под всяка една мивка в 
павилионите, монтиран на 0,5 от пода.  
Отвеждането на отпадните битово-фекални води от мивките, тоалетната и подовите сифони да 
става посредством вътрешна канализационна система от PVC тръби и фасонни части. 
Канализационни клонове да се заустват в новата площадкова канализация. На покрива и за двете 
групи павилиони да се предвиди вентилация. Отвеждането на дъждовните води от покривите да 
става посредством улуци, от тях – по водосточни тръби. Две от водосточните тръби да се изливат 
в тревните площи зад павилионите, а една от водосточните тръби (ВТ2) да се зауства в 
канализационната система. 
За ревизии във вътрешните канализации да се използват подови сифони. За ревизии на 
хоризонталната канализация да се използват служат  РО20/20 и подови сифони с долно оттичане 
HL310N, които  да са пригодени за ревизия при изваждане на поплавковия воден затвор PRIMUS. 
 
IV. Част „Електро” 
 
Едновременна мощност е 37 kW. 
Външното ел. захранване на обекта да се осъществи от съществуващо електромерно табло ТЕПО 
с девет електромера в непосредствена близост до обекта. Осем от електромерите  да захранват 
локално търговските обекти, а деветият да бъде предвиден за общи нужди (фасадното и 
районното осветление, толатната и др). 
Инсталациите да са трипроводни и петпроводни. Сеченията на захранващите линии да са 
определени по токово натоварване. Всички видове кабели да са оразмерени по пад на 
напрежение, съгласно нормите. 
Защитата на главните разпределителни табла не трябва да е по-ниска от IP65. 
Таблата да се изработят в съответствие с изискванията на БДС. Главните разпределителни табла 
да са метални и заключваеми. 
Всички кабели да са тип СВТ изтеглени в кабелни канали или през тръби положени скрито .над 
окачен таван. 
Сеченията на захранващите линии да са определени по токово натоварване. Всички кабели да са 
оразмерени по пад на напрежение, съгласно нормите. 
Вида и броя на осветителните тела следва да бъдеат предварително одобрени от Възложителя и 
проектантите  
В санитарните възли и  външните части да се предвидят влагозащитени тела с IP44 и IP65.  
Да се предвиди районно, фасадно, работно и дежурно осветление. 
Част от осветителните тела в търговските обекти да са захранени преди главния прекъсвач на 
съответното табло и да служат за дежурно осветление.  
Комутирането на осветлението в отделните помещения да става локално от ключове и датчици 
монтирани на подходящи места. Фасадното и районното осветление да се управлява през 
контактори с времереле. Всички ключове за осветлението да се монтират на H=1,2м от готов под. 
Инсталациите за главните линии да са СВТ 3х2,5мм2, за отклоненията към останалите контакти 
да са  СВТ  3х2,5мм2. Всички контакти да се монтират на височина 40 см от готов под. 
Захранването на всички вентилационни, ВиК и други специални консуматори да става от отделни 
токови кръгове.  
Да се осъществи заземяването на разпределителните табла на сградите и на всички ОВ 
съоръжения, осветителни тела и др метални части. Да се осигури нормативното съпротивление. 
Всички главни изводи да бъдат маркирани и надписани. Сечението на заземителните проводници 
да бъдат както се изисква по НУЕУЕЛ. Съпротивлението на заземителната система трябва да бъде 
по-малко от 10 ома. 



   

Да се предвиди фундаментно заземяване на павилионите, посредством заземителни шини с 
болтови връзки /шини за изравняване на потенциалите/. Свързването на заземлението към 
арматурите на плочи на всички единични основи в края на павилионите да става посредством 
шина от неръждаема (или поцинкована) стомана, така че краищата на лентовите заземители да 
се подават от горния край на основните плочи, които се свързват с мрежата за изравняване на 
потенциалите посредством шина от неръждаема стомана (или поцинкована)  и свързващи клеми. 
Мрежата за изравняване на потенциалите да бъде от неръждаема стомана (или поцинкована)  
свързана с клеми. 
Всички съоръжения на площадката да се заземят с поцинкована шина 40/4 към заземители. 
Заземителната мрежа на площадката да се свърже при съществуващите ел.  табла. 
 
V. Част ОВК 
 
Павилионите да се снабдят с климатични термопомпени моносплит системи, топлата вода за 
битови нужди в тоалетната да се осигурява с ел. бойлер. Външните тела на термопомпени 
моносплит системи да се монтират на задните фасади, а вътрешните да бъдат за висок стенен 
монтаж. Конденза на вътрешните тела да се отвежда самостоятелно на задната фасада. За 
санитарния възел отоплението да се постигне чрез отоплителна лира, а отработения въздуха да 
се засмуква и изхвърля над покрива на сградата с помощта на битов смукателен вентилатор със 
самопадаща клапа. Вертикалният въздуховод да е кръгъл от поцинкована ламарина Ф 100. 
 
VI.Част План за безопасност и здраве 
 
При изпълнение на работния проект, да се спазват всички изискавания съглано действащата 
нормативна уредба. 
По време на строителството да се изпълнява одобрената и съгласувана проектна документация. 
За всички скрити работи да се изготвят протоколи. Всички влагани материали трябва да 
притежават необходимите декларации за съответствие със съществуващите изисквания към 
строежите. 
 
Приложение: 
Количествена сметка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
Количествена сметка  
Обект: Изграждане на 8 бр преместваеми обекти тип павилиони 
готвил: 

Временно строителство 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 

  ПАВИЛИОНИ 1 - 5     

1 Временна ограда с портал м 160 

2 Строителен ток 
к-
кт 

1.00 

3 Вода за строителни нужди 
к-
кт 

1.00 

4 Фургон-канцелария бр 1.00 

5 
Инсталация за почистване ходовата част на 
автомобилите, обслужващи обекта бр 

1.00 

6 Химическа тоалетна 
к-
кт 

1.00 

7 Охрана 
к-
кт 

1.00 

        

  ВСИЧКО:     

 
     

Част: Конструктивна 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 

  ПАВИЛИОНИ 1 - 5     

1 Земни работи      

1.1. Изкоп  м3 30.00 

1.2. Подложен бетон клас В12.5 м3 1.50 

1.3. Обратен насип баластра м3 16.00 

2 Кофраж ивични основи м2 74.00 

3 Бетон за фундаменти и настилка клас В20 м3 15.00 

4 Армировъчна стомана кг 605.00 

5 Строителна стомана S235JR  кг 2 022.00 

5.1. Ламарина t=10мм кг 55.00 



   

  10*200*200 - 12бр.     

  10*120*150 - 12бр.     

5.2. Ламарина t=6мм кг 7.00 

  6*80*80 - 10бр.     

  6*190*200 - 2бр.     

5.3. Винкел L75*50*6 / 80мм - 10бр. кг 5.00 

5.4. Студеноогънат профил 120*100*4 кг 420.00 

  L=5.172м - 6бр.     

  L=0.9м - 1бр.     

5.5. Студеноогънат профил 100*100*3 кг 1 535.00 

  L=3.225м - 6бр.     

  L=2.939м - 6бр.     

  L=2.76м - 2бр.     

  L=2.89м - 10бр.     

  L=15.10м - 5бр. (столици - обща дължина)     

  L=2.90м - 5бр.     

  L=0.91м - 10бр.     

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 

  ПАВИЛИОНИ 6 - 8     

1 Земни работи     

1.1. Изкоп ръчен, вкл. извозване м3 20.00 

1.2. Подложен бетон клас В12.5 м3 1.00 

1.3. Обратен насип баластра м3 10.00 

2 Кофраж ивични основи м2 50.00 

3 Бетон за фундаменти и настилка клас В20 м3 10.00 

4 Армировъчна стомана кг 400.00 

5 Строителна стомана S235JR кг 1 353.00 

5.1. Ламарина t=10мм кг 44.00 

  10*200*200 - 10бр.     

  10*120*150 - 8бр.     

5.2. Ламарина t=6мм кг 11.00 

  6*80*80 - 6бр.     

  6*190*200 - 5бр.     



   

5.3. Винкел L75*50*6 L=80мм - 6бр. кг 3.00 

5.4. Студеноогънат профил 120*100*4 кг 370.00 

  L=5.172м - 4бр.     

  L=0.9м - 5бр.     

5.5. Студеноогънат профил 100*100*3 кг 925.00 

  L=3.225м - 4бр.     

  L=2.939м - 4бр.     

  L=2.76м - 2бр.     

  L=2.89м - 6бр.     

  L=9.10м - 5бр.  (столици - обща дължина)     

  L=2.90м - 3бр.     

  L=0.91м - 6бр.     

 
     

Част: Архитектурна 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 
  Термопанели     

1 Покривни термопанели - 10 см (1), цвят по RAL м2 75.20 

2 Покривни термопанели - 10 см (2), цвят по RAL м2 45.30 

3 Термопанели - стени - 6 см (1), цвят по RAL м2 92.20 

4 Термопанели - стени - 6 см (2), цвят по RAL м2 65.00 

  Хидроизолация нулев цикъл до кота 0,00 м     

5 Хидроизолация основи до кота ±0.00м (1) м2 29.60 

6 Хидроизолация  основи до  кота ±0.00м (2) м2 20.00 

  Теренна настилка     

7 Изкоп за тротоар 70%мех. 30% ръчен м3 11.50 

8 Асфалт - 4см м2 60.30 

9 Чакъл - 15см м3 9.10 

  Дограма     

11 AL дограма с прекъснат термомост (1), цвят по RAL м2 27.60 

12 AL дограма с прекъснат термомост (2), цвят по RAL м2 16.60 

13 PVC  прозорец 50/50 - 1 бр. (1), цвят по RAL м2 0.25 

14 
AL дограма с плътен панел с топлоизолация - врата 
80/200 - 1 бр. (1), цвят по RAL 

м2 1.60 

  Настилки     



   

15 Армирана циментова замазка - 40 мм (1) м2 46.20 

16 Армирана циментова замазка - 40 мм (2) м2 27.80 

17 Настилки от гранитогрес (1) м2 46.20 

18 Настилки от гранитогрес (2) м2 27.80 

19 ПВЦ перваз (1)  м 43.00 

20 ПВЦ перваз (2) м 26.70 

21 Топлоизолация XPS - 100 мм - основи (1) м2 29.60 

22 Топлоизолация XPS - 100 мм - основи (2) м2 20.00 

23 Топлоизолация XPS 30 мм под бетонова настилка (1) м2 37.60 

24 Топлоизолация XPS 30 мм под бетонова настилка (2) м2 22.30 

25 Полиетилен (1) м2 75.30 

26 Полиетилен (2) м2 44.54 

27 Пясъчна основа (1) с дебелина 5см м2 37.65 

28 Пясъчна основа (2) с дебелина 5см м2 22.27 

29 Изкоп - паркинг70%мех. 30% ръчен м3 20.55 

30 Трошен камък, с дебелина 20см м3 18.00 

31 Асфалт 5см - паркинг м2 90.00 

  Стени - гипскартон     

32 Стени гипскартон - преградни (1) м2 40.30 

33 Стени гипскартон - преградни (2) м2 15.70 

  Тавани - растерни     

36 Таван - растерен (1) м2 42.07 

37 Таван - растерен (2) м2 25.10 

  Шпакловки и боя     

38 Гипсова шпакловка по стени (1) м2 80.60 

39 Гипсова шпакловка по стени (2) м2 31.40 

40 Боя по стени (1), цвят бял м2 80.60 

41 Боя по стени (2), цвят бял м2 31.40 

  Обшивки м2   

42 
Метална обшивка, вкл. субконструкция - козирка (1), 
цвят по RAL 

м2 16.50 

43 
Метална обшивка, вкл. субконструкция - козирка (2), 
цвят по RAL 

м2 10.30 

44 Метална обшивка около витрини, цвят по RAL м 62.80 

45 Метална обшивка ъгли, цвят по RAL м 28.80 

46 Метална обшивка бордове, цвят по RAL м 12.56 

47 
Метална обшивка поли между калкан и покрив, цвят 
по RAL 

м 12.56 



   

48 Метална обшивка цокъл, цвят по RAL м 44.00 

  Други     

49 
Арх. детайл тип ламела с шир. 20см от техническо 
дърво или подобен материал, вкл. субконструкция (1), 
цвят по RAL 

м 246.00 

50 
Арх. детайл тип ламела с шир. 20см от техническо 
дърво или подобен материал, вкл. субконструкция (2), 
цвят по RAL 

м 180.00 

51 
Улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10см (1) 

м 15.10 

52 
Улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10см (2) 

м 9.10 

53 
Вод.тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10 см - 2 бр. (1) 

м 6.20 

54 
Вод.тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10 см - 1 бр. (2) 

м 3.10 

55 
Ламели от поцинкована ламарина с PVC покритие - 
решетка климатици 

м2 3.00 

56 Бордюр - градински м 128.56 

57 Бордюр - паркинг м 22.80 

58 Площ за затревяване м2 301.50 

59 Почистване помещенията преди предаване на обекта чч 24.00 

 
Част: Водоснабдяване и канализация 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 

  Водоснабдяване     

1 

Доставка и монтаж на омрежен полиетилен  тръби 
РЕХ20мм PN20ст.в., включително фасонни части, 
изолация и аксесоари за закрепване 

м 55.00 

2 

Доставка и монтаж на полипропиленови тръби 
РР20мм PN20 т.в., включително фасонни части, 
изолация и аксесоари за закрепване 

м 10.00 

3 Доставка и монтаж на Спирателен кран 1/2" бр. 3.00 

4 Доставка и монтаж на Обратна клапа 1/2" бр. 1.00 

5 
Доставка и монтаж на водомерен възел ф15, с ОК1/2" 
и СК1/2" бр. 8.00 

6 
Доставка и монтаж на бойлер 10l 1.2kW за монтаж 
под мивка  бр. 1.00 



   

7 
Доставка и монтаж на стояща батерия за тоалетна 
мивка, вкл. арматури бр. 8.00 

8 
Дезинфекциране  и изпитване на цялата 
водоснабдителна мрежа  м 63.00 

  Канализация      

1 
Доставка и монтаж на  тръби РVC-Uф110мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 18.00 

2 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф110мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 7.00 

3 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф75мм, вкл. фасонни 
части и аксесоари за закрепване  м 10.00 

4 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф50мм, вкл. фасонни 
части и аксесоари за закрепване  м 10.00 

5 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф40мм, вкл. фасонни 
части и аксесоари за закрепване  м 7.00 

6 

Канализационна тръба - поцинковани с PVCпокритие 
ф100 мм (водосточна тръба) с необходимото 
укрепване и аксесоари - част АРХ 

м 10.00 

7 

Поцинковани улуци с PVC покритие с всички 
необходими аксесоари и крепежни елементи, 
казанчета и връзка към водосточните тръби, 
укрепване - част АРХ 

м 24.00 

8 Доставка и монтаж сифон за тоалетна мивка  бр. 8.00 

9 Доставка и монтаж на тоалетна мивка  бр. 8.00 

10 Доставка и монтаж тоалетни седала с задно оттичане бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на подови сифони бр. 1.00 

12 Доставка и монтаж на сифон срещу миризми бр. 8.00 

13 
Доставка и монтаж на ревизионни отвори РО ф110мм 

бр. 2.00 

14 Доставка и монтаж на ревизионни отвори PO 20/20 бр. 3.00 

15 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм бр. 2.00 

16 Направа на изкоп за канализационна тръба м3 18.00 

17 
Направа на пясъчна подложка под канализационна 
тръба h=0,1m  м3 1.00 

18 Направа на обратна засипка с изкопани земни почви  м3 17.00 

19 Извозване на излишни земни маси на депо  м3 1.00 

20 
Изпитване на канализационна мрежа  

м 86.00 

  Площадково ВиК     

1 
Доставка и монтаж на тръби РVC-Uф110мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 21.00 

2 
Доставка и монтаж на  тръби РVC-Uф160мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 30.00 



   

3 
Доставка и монтаж тръби за водопровод PEHD ф25мм 

м 82.00 

4 Направа изкоп за ревизионна шахта 2<h<4м м3 5.00 

5 Доставка и монтаж бетонови РШ пръстени h=700мм бр. 2.00 

6 
Доставка на капак за РШ - от полимербетон  по 
стандарт 60см в диаметър бр. 2.00 

7 Доставка на преходна плоча бр. 2.00 

8 Рязане на тръба бетон 30 за пресвързване с шахта бр. 2.00 

9 
Направа на отвор в РШ и доставка на муфа за тръба 
DN160мм бр. 6.00 

10 
Направа на отвор в РШ и доставка на муфа за тръба 
DN110мм бр. 2.00 

11 Доставка на пясък за РШ м3 0.30 

12 Доставка на бетон B20 за РШ м3 0.60 

13 Доставка на бетон B20 за спад на шахта  м3 0.40 

14 Изпитване на ревизионна шахта за водоплътност бр. 2.00 

15 Доставка и монтаж на ДО 40/40 бр. 1.00 

16 Направа на изкоп за канализация на площадката  м3 44.00 

17 
Направа на пясъчна подложка под канализационна 
тръба h=0,1м  м3 3.00 

18 Направа на обратна засипка с изкопани земни почви  м3 41.00 

19 
Извозване на излишни земни маси на депо след 
полагане на канализация м3 3.00 

20 
Изпитване на канализационна мрежа  

м 51.00 

21 Разбиване и възстановяване на настилка м2 2.50 

22 Извозване на строителни отпадъци м3 0.40 

23 Направа на изкоп за водопровод на площадката  м3 92.00 

24 
Направа на пясъчна подложка под водопроводна 
тръба h=0,1м и засипка  h=0,4м  м3 30.00 

25 
Направа на обратна засипка от изкопани земни почви 
на водопровод м3 62.00 

26 Доставка и монтаж на лента за PE тръба м 82.00 

27 Направа на отвор във водомерна шахта бр. 1.00 

28 
Доставка и монтаж на тръба PEHD25mm във ВШ и 
укрепване м 2.00 

  Доставка и монтаж на:     

29 СК3/4" бр. 1.00 

30 СК3/4" с изпразнител бр. 1.00 

31 ОК3/4" бр. 1.00 

32 Филтър бр. 1.00 

33 Водомер Акварор 402S Qn2,5 бр. 1.00 

34 Доставка и монтаж на РР шахта за калник бр. 1.00 



   

35 Доставка и монтаж СК3/4" с изпразнител бр. 1.00 

  

Част: Eлектрическа 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 

  Разпределитени табла     

1 Електромерно табло ТЕПО - съществуващо бр. 1.00 

2 

Доставка и монтаж Разпределителни табла за 
павилиони РТ - по схема, за вграден монтаж, до 24 
модула, PVC, IP30 (PT 1-8) 

бр. 8.00 

3 

Доставка и монтаж Разпределителни табла за 
павилиони РТ - по схема, за вграден монтаж, до 24 
модула, PVC, IP30 (PT 9) 

бр. 1.00 

  Кабели     

4 Доставка и изтегляне на кабел:     

   - СВТ 3х1,5мм² м 264.00 

   - СВТ 3х2,5мм² м 200.00 

   - СВТ 3х4мм² м 10.00 

5 Доставка и монтаж PVC кабелни канали 16/16 м 145.40 

6 Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16 м 150.00 

7 Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф13 м 174.00 

8 Доставка и монтаж разклонителна кутия бр. 43.00 

9 Доставка и монтаж конзолна кутия бр. 44.00 

  Ключове и контакти     

10 Доставка и монтаж на ключ единичен, IP21 бр. 9.00 

11 Доставка и монтаж на ключ сериен, IP21 бр. 7.00 

12 Доставка и монтаж на датчик за движение, IP21 бр. 2.00 

13 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", двоен, IP21 бр. 23.00 

14 
Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", единичен, 
IP44, за радиатор и общ бр. 2.00 

  Осветителни тела     

15 Доставка и монтаж на аплик, IP54 бр. 1.00 

16 Доставка и монтаж на аплик, монтаж на фасада, IP54 бр. 1.00 

17 Доставка и монтаж на плафон, IP44 бр. 2.00 

18 
Доставка и монтаж на осветително тяло тип 
"Линейно"  60/60 с LED лампа 42W, IP21 бр. 15.00 

19 
Доставка и монтаж импулсно захранващо устройство 
за светодиодна лента, минимална мощност до 400W                           бр. 5.00 

20 
Доставка и монтаж на светодиодна лента 10W, за 
открит монтаж, IP44 м 25.00 



   

21 
Доставка и монтаж на евакуацинно тяло тип "EXIT" с 
LED лампа бр. 8.00 

22 Направа на извод за вентилатор за баня бр. 1.00 

23 Направа на извод за ОВК съоръжение бр. 10.00 

24 Направа на извод за бойлер бр. 1.00 

25 Направа на извод за реклама бр. 8.00 

  Мълниезащтина и заземителна инсталация     

26 Доставка и монтаж на проводник AlMgSi ф8мм м 80.00 

27 
Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 
40/4мм м 94.00 

28 Кутия за контролно измерване на съпротивлението бр. 8.00 

29 

Съсредоточен заземител от по 2 броя заземителни 
колове ф20/L=1500мм от неръждаема стомана, обща 
дължина 3м 

бр. 8.00 

30 
Свързване на заземителната инсталация към метална 
конструкция бр. 8.00 

  Площадкова мрежа     

31 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф110мм м 91.00 

32 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф50мм м 15.00 

33 Направа на изкоп 80/40см м 32.00 

34 
Доставка и монтаж (направа) на кабелна шахта 
60/90см бр. 6.00 

35 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6мм² м 254.00 

  Външно осветление на стълбове     

36 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф23мм м 80.00 

37 Направа на изкоп 80/20см м 80.00 

38 Доставка и изтегляне на кабел  СВТ 3х1,5мм² м 150.00 

39 Демонтаж на съществуващи осветителни тела бр. 20.00 

40 
Доставка и монтаж на светодиодни осветителни тела 
IP44 -монтаж на съществуващи стълбове бр. 20.00 

41 
Боядисване на съществуващи стълбове с 
антикорозионна боя бр. 10.00 

 
     

Част: ОВК 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во 

1 2 3 4 

  Отопление      

1 

Климатизатор сплит система - инверторен тип, 

бр. 8.00 
1 външно и 1 вътрешно тяло, с възможност за работа 
при t външ.= -16оС, Qхл.= 2,5kW, Qот.=3,0kW, Qел.= 
0,7kW - средна степен 



   

 
Емил Диновски – 
ръководител отдел 
“Строителни и 
 МЕТОДИКА ЗА 
КОМПЛЕКСНА 
ОЦЕНКА 
  
  
Икономически най-

изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Ел.отоплителен панел за баня 
 

бр. 1.00 

  Вентилация санитарни възли     

1 
Въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли, прави 
и фасонни Ф100 м 1.00 

2 Шапка вентилационна Ф100 бр. 1.00 

3 
Осов смукателен вентилатор 90 м3/ч,80 Pa, 0.02kW, 
със самопадаща клапа бр. 1.00 



   

 
 
 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 
 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка (КО) на участника 
по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за 
оценка.  

 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател - П 

(наименование) 

Максимално 
възможен 

брой точки 

Относителна 
тежест в 

комплексната 

оценка 

1. Качество на техническо предложение – П1 100 40% 

2. Ценово предложение – П2 100 60% 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = П1 х 40% + П2 х 60%  

 
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и 
има максимална стойност 100 точки. 

 
На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 
1. Показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1 

 
Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. 
Оценките по този показател се изчисляват по формулата: 

 П1= А + Б + В, където: 

№ Подпоказатели 
Максимален 

брой точки 

А. 
ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ 

30 

Б. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ 20 

B. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 50 

ОБЩО: 100 



   

 

 

 Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А,Б,В) се формира, както следва: 

ПОДПОКАЗАТЕЛ А. 
ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ* 

Макс. 

брой 

точки 

30 

Подпоказателят А се изчислява, както следва:  

Предложеното от участника лице следва да е технически ръководител с опит в 
изграждането и изпълнението на строително-монтажни работи на обекти за 
обществено обслужване в областта на търговията. Точките по подпоказател А се 
присъждат за брой обекти, на които предложеното от участника лице, е било 
технически ръководител, както следва: 

• от 1 до 6 обекта включително - 10 точки; 
• от 6 до 10 обекта включително - 20 точки; 

• над 10 обекта - 30 точки. 
*Техническият ръководител следва да е технически правоспособно лице по 
смисъла на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 

 

 
 

ПОДПОКАЗАТЕЛ Б.  
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ – ТИП ПАВИЛИОНИ 
 

Подпоказателят Б се изчислява, както следва:  

Б = (Вi / Вmax) х 20 =.........(брой точки), където 

Вi е предложият гаранционен срок на съответния участник.  

Вmаx е максималният гаранционен срок измежду предложенията за изпълнение на 

поръчката на всички участници, чийто оферти са допуснати до оценка. 

 

Макс. 

брой 

точки 

20 

 
 

ПОДПОКАЗАТЕЛ В 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Макс. 

брой 

точки 

50 

Подпоказателят В се изчислява, както следва:  

В = (Cmin/ Ci) х 50 =.........(брой точки), където 
Ci е предложият срок за изпълнение на съответния участник.  
Cmin е минималният предложен срок измежду Предложенията за изпълнение на 
поръчката на всички участници, чийто оферти са допуснати до оценка. 
 
 

 

 

2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.  
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60%. 
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където: 



   

Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния 
участник.  
Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС измежду ценовите предложения на 
всички участници,чийто оферти са допуснати до оценка. 
 
Участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой 
точки по показателя – 100 точки.  
 
При сравняване на ценовите предложения на допуснатите участници и извършване на 
класирането, общата предлагана цена, без ДДС от ценовите предложения на участниците – 
регистрирани извън територията на Р. България, посочени в евро, ще се преизчисляват в лева по 
официалния курс на БНБ. 
 
На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно 
гореописаната методика за оценка на офертите. 
  
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага чл. 58 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 
Забележка:  
 
Предложеният гаранционен срок за преместваемите обекти тип павилиони е в години, като могат 
да се посочват само цели числа. 
 
Предложеният срок за изпълнение е в календарни дни, като могат да се посочват само цели 
числа. 
 
При извършване на изчисленията и при получаване на оценките по съответните 
показатели/подпоказатели ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната 
запетая. 
 
 
Изготвил: 
 
Емил Диновски 
 – ръководител отдел „Строителни и ремонтни дейности“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                   Проект 
                                                              
                                                             Д О Г О В О Р 

     №.................... 
 
 
Днес, .........................2018 г., в гр. София между: 
„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сирак Скитник” № 9, 
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130138766, представлявано от 
Радослав Йончев Влахов- Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, 
 
и 
 
2. „………”, със седалище и адрес на управление гр. …………., ул.…………….., бл……, вх…… ап…….., 
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК.................., представлявано 
от ………………………………-, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  
 
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърдения от 
възложителя Протокол от ...........2018г. за разглеждането и оценката на офертите 
и за класирането на участниците в обществена поръчка  с наименование “Изграждане на 8 броя 
преместваеми обекти тип павилиони на пазар “Сребърна”  
 
се сключи настоящият договор за следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане: 

Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар „Сребърна“, описани в 
Техническата спецификация (Приложение №1),  а именно: 

- временно строителство, в т.ч.: изграждане на временна приобектова база (ако 
Изпълнителят прецени, че му е необходима такава); осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд; извозване и депониране на строителните отпадъци, 
ликвидиране на временната база, почистване на строителната площадка;  

-  доставка на необходимите материали; 

-  строително-монтажни работи; 

- упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве; 

- всички дейности по приемане на строежа, в т.ч. подписване Констативен протокол   за 
приемане на изпълнените дейности (без забележки) и въвеждане в експлоатация съгласно 
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-
декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община; 

- обезпечаване на гаранционна отговорност и отстраняване на проявени дефекти      
през гаранционния период на извършените СМР. 

 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички дейности по изпълнението на строежа при точно 
спазване на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени с настоящия договор и приложенията 
към него. 

 



   

II. СРОКОВЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА. 
2.1. Срокът за цялостното изпълнение на предмета на договора до датата на подписване 
Констативен протокол за приемане на изпълнените дейности (без забележки) е ........ (не повече 
от 90 /деветдесет/) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване 
на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.  

2.2. В случай на настъпване на обстоятелства, които налагат спиране, възстановяване и/или 
удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като подробно се описват обстоятелствата, 
причините предизвикали това, началната дата на настъпването им и условията, направили 
невъзможно изпълнението на СМР на строежа, като е длъжен да приложи актуален План-график 
за действията, които планира да предприеме, във връзка със стеклите се обстоятелства. 

2.3. При настъпване на събитие, налагащо спиране на изпълнението на дейностите по договора 
(неблагоприятни метеорологични условия или други обстоятелства), непозволяващи изпълнение 
на строително-монтажни работи, към датата на неговото настъпване представители на страните 
по договора съставят и подписват Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на 
строителството (обр. 10), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

2.4. При настъпване на обстоятелство, което прави възможно продължаване изпълнението на 
строителството, към датата на неговото настъпване представители на страните по договора 
съставят и подписват Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на 
строителството (обр. 11), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, към който се прилага официална Справка, издадена от 
Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, с който се удостоверяват 
неблагоприятните климатични условия. 

2.5. Срокът за изпълнение на строежа, се удължава с периода от подписване на Акт (обр.10) до 
подписване на Акт (обр.11).  

 

III. ЦЕНА. 

3.1. Общата стойност на договора е в размер до.......................... 
(..................................................................) лв. без ДДС, като стойностите на отделните 
дейности и на отделните строително-монтажни работи са посочени в Ценовото предложение на 
Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3). 

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
изпълнение на строежа. 

 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1., както следва: 

4.1.1  .......... / не повече от 30 %/  аванс от стойността по т. 3.1. в срок до 5 (пет) работни дни 
от представяне на следните документи: 

- Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства под формата на: банкова 
гаранция по т. 4.2.1. за стойността на дължимия аванс, открита в съответствие с условията 
на образеца (Приложение № 4.1.) или застраховка, обезпечаваща авансовото плащане;  

- оригинал на фактура за дължимата сума. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текста на банковата 
гаранция/застрахователната полица за авансово плащане.  



   

4.1.2. .......... % от стойността по т.3.1 - текущи разплащания от стойността на действително 
извършените и с необходимото качество видове работи, в срок до 5 (пет) работни дни, от 
представяне на следните документи: 

- оригинал на Протокол за текущо изпълнение и подлежащи на разплащане видове СМР, 
подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (оригинал по образеца на 
Приложение № 4.2.)  

- оригинали на фактури за дължимата сума. 

- Завършени и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи ще бъдат текущо разплатени на базата на 
действително изпълнените видове и количества работи по единични цени, съгласно 
раздел II на Ценовото предложение (Приложение № 3 към договора). 

4.1.3. ........  (не по-малко от 10 %) от стойността по т.3.1., след получаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация съгласно Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, 
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на 
територията на Столична община, в срок до 5 (пет) работни дни след представяне на следните 
документи: 

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация (заверено копие); 

- Констативен протокол за приемане на изпълнените дейности (без забележки), (заверено 
копие); 

   -    оригинал на фактура за дължимата сума.    

4.2. Авансово заплатената по т. 4.1.1. сума се обезпечава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с: 

4.2.1. Банкова гаранция, която трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил дейности, покриващи пълната стойност на авансовото плащане 
и/или не е удължил срока й на валидност, в случаите по т.4.7. Банковата гаранция следва да 
бъде открита и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 3  (три) работни дни от датата на 
подписване на договора и да е със срок на валидност до датата на подписване на Констативен 
протокол за приемане на изпълнените дейности.  

или 

4.2.2. 3астраховка, обезпечаваща авансовото плащане, отговаряща на следните условия:  

- „ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД - бенефициент по застрахователната полица; 

-  Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от 
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.);  

- Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер;  

- Предмет на застраховката да е отговорността на изпълнителя за авансово предоставените 
средства във връзка с изпълнение на договор за обществена поръчка; 

- При пълно или частично неизпълнение на договорните задължения на Изпълнителя, 
покриващи пълната стойност на авансовото плащане или в случай че изпълнителят не е успял да 
възстанови дължимата сума от авансовото плащане, покриваща неизпълнения размер на 
дейностите, съгласно договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да 
изплати на Бенефициента, посочената в издаденото от последния Искане (подписано и 
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната 
полица. Общите условия на застрахователя не трябва да противоречат на Закона За 
обществените поръчки и на условията на застраховката и не трябва да има изискване за 
доказване на настъпили вреди/щети за възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от 
страна на изпълнителя и клаузи, които изключват изплащане на обезщетение, произтичащо от 



   

клаузи на сключения договор;  

- Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло догорените 
задълженията, покриващи пълната стойност на авансовото плащане или в случай че 
изпълнителят не е успял да възстанови дължимата сума от авансовото плащане, покриваща 
неизпълнения размер на дейностите си по договора, независимо от евентуални възражения на 
изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на 
който Застрахователят ще изплаща обезщетението. 

- Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. Всички права 
и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен 
обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. Проектът на полица се съгласува 
предварително от Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за 
авансово плащане. Застраховката следва да е със срок на валидност до един месец след 
изтичането на срока на действие на договора. 

Застрахователната полица заедно с копие от разписката за платената премия, следва да бъде 
представена в срок до 3 (три) работни дни след подписване на договора и да е със срок на 
валидност датата на подписване на Констативен протокол за приемане на изпълнените дейности 
(без забележки).  

4.3. Разходите, свързани с откриването и обслужването на банковата гаранция и застраховката 
по този раздел, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и тези по евентуалното им усвояване.  

4.4. При удължаване срока на изпълнение на дейностите от предмета на договора (срока по т.2.1.), 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок от датата на която страните се споразумеят за 
удължаване на срока за изпълнение, да осигури удължаване на срока на валидност на Банковата 
гаранция за авансово плащане/Застраховката, при условията за изискуемия срок на валидност по т. 
4.2.1. и т. 4.2.2., приведен в съответствие с новия срок на изпълнение и същата да е в размер на 
невъзстановената стойност от авансовото плащане по т.4.1.1. При неизпълнение на това задължение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сума по банковата гаранция за авансово плащане в размер на 
невъзстановената стойност. 

4.5. Усвояването на авансово предоставените средства се отчита като стойността на действително 
извършените дейности се приспада пропорционално /в зависимост от предложения от изпълнителя 
процент по т. 4.1.1. / на предоставените авансови средства. 

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще освободи представената гаранция за авансово плащане по т. 4.2. в 
срок до 5 (пет) работни дни след датата на изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ видове и количества 
(от предмета на договора) работи, чиято стойност покрива стойността на база на която е 
извършено авансовото плащане.  

4.7. В случай че в срока на валидност на Банковата гаранция за авансово плащане/Застраховката 
не бъдат изпълнени дейности, чиято стойност покрива стойността на база на която е извършено 
авансовото плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на валидност на 
гаранцията за авансово плащане и представи документ за нейното удължаване в 5 (пет) дневен 
срок преди нейното изтичане, като същата е в размер на невъзстановената стойност от 
авансовото плащане по т. 4.1.1. При неизпълнение на това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да усвои сума по гаранцията за авансово плащане в размер на невъзстановената стойност 
и да я трансформира в паричен депозит, който ще бъде освободен в срок до 10 (десет) работни 
дни след датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще е извършил работи, стойността на които покрива 
стойността на база на която е извършено авансовото плащане. 

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т. 4.1.1. когато: 

 - Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства, под формата на  банкова 



   

гаранция, не е открита и не му е представена в определения срок или в посочения срок му е 
представена банкова гаранция с допълнителни условия или с условия, които се различават от 
тези в образеца по Приложение № 4.1.; 

- гаранцията, обезпечаваща авансово представените средства, под формата на застраховка, 
не е представена в определения срок или същата не отговаря на условията, посочени в т.4.2.2. 

4.9. В случай на отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изплащане на аванса на някое от 
основанията по т.4.8., то съответната договорена сума се изплаща при съответните разплащания 
по т. 4.1.2. от настоящия договор. 

4.10. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за сключване и поддържане на Застраховкaтa по чл. 171 от ЗУТ и/или поддържане на срока на 
валидност на Банкова гаранция за авансово плащане по т. 4.2.1. и/или поддържане срока на 
валидност на застраховката, обезпечаваща авансовото плащане, той може да спре всички 
плащания, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до изпълнение на договорените задължения. 

4.11. При настъпили изменения в проектната документация, водещи до необходимост от 
възлагане на непредвидени строително – монтажни работи, респективно до необходимост от 
частична замяна на част от предвидените по договора строително-монтажни работи с други 
такива в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
подписване на договора, промяната се извършва по реда на чл.116 от ЗОП. 

4.11.1. Изменения в количеството на отделните видове строително-монтажни работи се 
извършват, като същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове СМР, 
посочени в раздел II. на Ценовото предложение (Приложение №3 към договора).  

4.11.2. Видове работи, непредвидени в проекта, за които няма посочени единични цени в раздел 
II на Ценовото предложение (Приложение №3 към договора), се остойностяват по показателите 
за ценообразуване – раздел III на Ценовото предложение (Приложение №3 към договора), като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя анализи на единичните цени за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

4.11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Таблица на отпадналите 
количества и видове СМР, Таблица на допълнително възникналите видове и количества СМР, 
копия от Заповеди или други документи на основание на които е необходимо да бъде извършено 
изменението. 

4.11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пристъпва към изпълнение на посочените по – горе видове работи 
само след подписване на допълнително споразумение между страните по договора по реда на чл. 
116 от ЗОП. 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНО - 
МОНТАЖНИ РАБОТИ. 

5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да: 

а) гарантира срочно и безопасно изпълнение на дейностите; 

б) предвиди конкретна организация на изпълнение на строежа, касаеща необходимата 
технологична последователност, гарантираща завършването му в срок. 

5.2. Охраната на строежа в периода от датата на подписване на Протокол за откриване на 
строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до датата на 
подписване на Констативен протокол за изпълнените дейности без забележки се извършва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

5.3. Всички съставени актове, наложени глоби и санкции за причинени щети по време на 
строителството, които са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка. 

5.4. Преди започване на строителството (след подписване на договора) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може 
да изгради временна си строителна база (ако предвижда такава) и предназначена за: 



   

- места за временно съхранение за доставените материали и оборудване с оглед 
изискванията за съхранението им при подходящи условия, съгласно изискванията на 
производителите; 

- място(а) за временно съхранение на строителни отпадъци (ако е необходимо). 

5.5. След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно 
ще освободи строителната площадка от механизация, ръчни инструменти, излишни материали, 
останки и отпадъци, да ликвидира временната си строителна база (офиси и битови помещения) и 
да остави обекта почистен, напълно възстановен и обезопасен. 

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи от предмета на настоящия договор в 
съответствие с одобрената и съгласувана проектна документация, Техническата спецификация 
и приложенията към нея (Приложение № 1 към настоящия договор) и при точно спазване на 
указаното в договора и приложенията към него. 

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване по време на строителството 
одобрената и съгласувана проектна документация в 1 (един) екземпляра на хартиен носител и 1 
(един) на електронен носител. 

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави и ще влага висококачествени материали, отговарящи на 
техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, 
както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са 
придружени със съответните сертификати за качество и произход, както и с декларации, в  
съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България и действащите нормативи в 
строителството за съответствие от производителя/от представителя му, съгласно изискванията на 
съответните нормативни актове към Закона за съществените изисквания към продуктите. 

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва изискванията на всички действащи нормативни актове и 
стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност 
при строителство и експлоатацията, както и да се грижи за сигурността на всички лица, които се 
намират на строителната площадка. 

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията по безопасност и здраве, посочени в 
изработения План за безопасност и здраве, както и указанията на координатора по безопасност и 
здраве и на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.11. За извършването на отделните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с 
необходимата професионална квалификация и правоспособност, определени съгласно 
изискванията по съответните нормативни актове. 

5.12. Изпълнителят се задължава да ангажира посочения в  предложението за изпълнение на 
поръчката  (Приложение № 2) технически ръководител през целия период на изпълнението на 
обекта. При необходимост от замяна е необходимо изричното сългасие на Възложителя, като 
заменящото лице следва да бъде с еквивалентна или по-висока професионална компетентност.  

VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ. 

6.1. За да се удостовери качественото извършване на отделните работи, се извършват проверки, 
като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят 
документи, съгласно изискванията на договора.  

6.2. Всички недостатъци и дефекти, констатирани по време на текущия контрол, се отстраняват 
своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

6.3. След завършване на всички включени в обхвата на договора работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпраща писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен протокол за 
изпълнените дейности. Към поканата, която се депозира в деловодството на Изпълнителя, 
находящо се в гр. София, ул. «Сирак Скитник» № 9.  



   

3.  

4. VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

7.1.1. Да получи цената по т 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в 
договора; 

7.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа.  

 

 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

7.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и 
при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него, както и на 
изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности; 

7.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 
изпълнението на работите по предмета на договора; 

7.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на 
договора; 

7.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го 
представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на настоящия договор; 

7.2.5. Да определи отговорно лице за изпълнение на Плана за управление на строителни 
отпадъци, както и за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

7.2.6. Да изготви и попълва Транспортен дневник на строителните отпадъци по време на СМР, 
съгласно изискванията на Приложение № 6 от Наредбата, както и да изготви Отчет за 
изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци, съгласно Приложение № 7 от 
Наредбата, които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал и 1 (едно) копие, в т.ч. и на 
приложенията към тях. 

7.2.7. Да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7.2.8. Да съблюдава прилагането на изработения План за безопасност и здраве; 

7.2.9. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на 
ръководените от него строително - монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от 
неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7.2.10. Да осигури координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в 
съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

7.2.11. Да изпълнява строително - монтажните работи и другите дейности от обхвата на 
договора от правоспособен и опитен персонал; 

7.2.12. Да отстрани всички забележки по изпълнението предмета на договора, направени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените 
дейности; 

7.2.13. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници 
в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия 



   

при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия срок на 
договора; 

7.2.14. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от Застрахователната 
полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 

7.2.15. Да следи срока на валидност на Банковата гаранция за авансово плащане/ 
застраховката, обезпечаваща авансовото плащане, като при необходимост я удължава; 

7.2.16. Да отстранява дефектите по време на строителството и на гаранционните периоди, в 
установените за това срокове; 

7.2.17. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга 
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод 
изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи. 

 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

8.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора; 

8.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната 
самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите от предмета на договора в случаите на 
неточно и некачествено изпълнение; 

8.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 

 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

8.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при условията, 
определени с договора; 

8.2.2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид наличната изходна информация в 
седемдневен срок след писмено искане на последния, както и всички свои изисквания по 
отношение на техническите характеристики на материалите, които ще се влагат в обекта; 

8.2.3. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го 
представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора; 

8.2.4. Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен протокол за  приемане на 
изпълнените дейности по т. 6.3, след получаване на писменото искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

8.2.5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за проявилите се в гаранционните срокове 
недостатъци (дефекти) на строително-монтажни работи и на преместваемите обекти тип 
павилиони по предмета на договора и да изисква отстраняването им в определен срок. 

 

5. IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ. 

9.1. Гаранционните срокове: 

9.1.1. във връзка с извършените по предмета на договора строително - монтажни работи, в 
съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 



   

изпълнени строителни и монтажни работи, са както следва: 

• ..................... години ( не по-малко от 5 години); 

9.1.2. . Гаранционният срок на преместваемите обекти тип павилиони е: 

-.................................. години (не по-малко от 3 години). 

9.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация. 

9.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове, се констатират с 
протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се 
изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта. 

9.4. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени 
некачествени материали или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги 
отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.5. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което обектът е имал 
проявен дефект, до неговото отстраняване. 

 

X. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. 

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата 
на подписване на  Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на ниво на 
строежа и до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и 
щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на обекта, или при част от него, или 
на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка. 

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя 
персонал и собственост. 

 

XІ. НЕУСТОЙКИ.САНКЦИИ. 

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в срока по т. 2.1., същият дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от общата стойност на договора по т. 3.1., за 
всеки ден закъснение, но не повече от 10% от посочената обща стойност. 

11.2. При начислена неустойка за забава, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне 
начислената неустойка от дължимо плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако дължимото плащане е в 
по-малък размер от дължимата неустойка разликата между двете суми е платима по банков път 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни след представянето 
на оригинална фактура за дължимата сума. 

11.3. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0.1 % от неплатената в срок сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума. 

11.4. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения, за претърпените от нея 
вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка. 

 

ХІI. ОТГОВОРНОСТИ 

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи 
от свои виновни действия или бездействия. 



   

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на действащите в 
страната нормативни документи, касаещи строителството и преместваемите обекти. 

12.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор: 

- Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи 
работата си; 

- Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респ. 
недостатъците; 

- Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на изпълненото; 

- Да прекрати настоящия договор без предизвестие. 

 

ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

13.1. Действието на договора се прекратява с изпълнение на неговия предмет и на 
задълженията на страните по договора, при условията на същия; 

13.2. Настоящият договор може да бъде прекратен и при следните обстоятелства: 
13.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;  

13.2.2. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора 
по причини, за които страните не отговарят; 

13.2.3. при условията на т. 12.3. 

13.2.4. в хипотезата на т. 14.8.; 

13.2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие: 

13.2.5.1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след неговото сключване, не е в 
състояние да изпълни своите задължения. 

13.2.5.2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни договора в срока, с качеството и съгласно 
уговореното в договора; 

13.2.5.3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни друго свое задължение. 

13.4. В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на настъпили 
съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които 
страните не отговарят (по т. 13.2.2.), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на 
дължимите суми по т. 3.1. въз основа на съставен и двустранно подписан Акт за установяване 
действително извършените и завършени работи при прекратяване на договора. 

 

ХІV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

14.1. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в 
пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение. 

14.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон. 
Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

14.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 
7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието уведомява писмено другата страна за 
това обстоятелство. 



   

14.4. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпване на събитието, с препоръчана поща или чрез 
куриерска служба, страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено 
потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган /Българска търговско-
промишлена палата/, в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и 
невъзможността за изпълнение. 

14.5. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на 
непреодолимата сила, в срока по т. 14.3. от края на събитието. 

14.6. При неуведомяване в установения за това срок по т. 14.3., съответната страна изгубва 
своето право да се позовава на непреодолима сила и се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди. 

14.7. 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 непреодолимата сила. 

14.8. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните 
може с 15-дневно писмено предизвестие до ответната страна да поиска договорът да бъде 
прекратен. 

 

XV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  (приложимо в случай, че при изпълнение на договора ще участва 
подизпълнител/ли)  

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те 
Подизпълнител/и в проведената процедура по ЗОП.  

15.2. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и правно 
организационна форма и индивидуализираща информация) извършва:  

15.2.1. следните видове работи от предмета на поръчката: - .………………………………………….. 
(посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на конкретния 
подизпълнител);  

15.2.2. представляващи ………………………………………….. % от стойността на обществената поръчка 
(посочва се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).  

15.3. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му 
за изпълнение на предмета на настоящия договор.  

15.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия: 1. За новия подизпълнител не са налице основанията за 
отстраняване в процедурата; 2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на 
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

15.4.1. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.15.4. 

15.5. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие 
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.  

15.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.  

15.6.1. Не е нарушение на забраната по т.15.6. сключването на договори за услуги, които не са 



   

част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

 

XVI. ПОДСЪДНОСТ. 

16.1. 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. 

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

 

XXVVIIII.. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

17.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в 
писмена форма чрез факс, с препоръчана поща с обратна разписка , 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. 

17.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

17.3. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един и за двете 
страни. 

 

Приложения, неразделна част от настоящия договор: 

Приложение № 1 –  Техническа спецификация и приложения към нея; 

Приложение № 2 –  Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя; 

Приложение № 3 –  Ценово предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя; 

Приложение № 4 –  Образци: 

      4.1.   Образец на банкова гаранция за авансово плащане; 

            4.2.   Протокол за текущо изпълнение и подлежащи на  разплащане 
видове СМР. 

 
 
Лица за контакт за Възложителя: 
.......................................................... 
....................................................... 

Лице за контакт за Изпълнителя: 
.......................................................... 
.......................................................... 

  
 

  
З А   В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я:    З А   И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я:                                                                                                                                                                     
РАДОСЛАВ ВЛАХОВ     ........................................... 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР    ............................................. 
 
 
 
 
 



   

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

ДО “ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД  
ГР.СОФИЯ, РАЙОН “СЛАТИНА”, 

УЛ. “СИРАК СКИТНИК” № 9,  
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА  

С ЕИК 130138766 
 

Ние,__________________________________________/Банка/, със седалище  /адрес/ сме 
известени, че нашият Клиент,______________________________ [наименование и адрес на 
участника и ЕИК], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и Вие сте страни по договор № 
......... от г. [посочва се № и дата на сключения договор за обществена поръчка] за обект: 
[описва се наименованието на поръчката] на обща стойност от (словом: ) [посочва се цифром и 
словом стойността и валутата на договора].  
Съгласно договорените условия на плащане от Ваша страна ще бъде извършено в полза на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер ____% (словом: _______%), от стойността на 
договора, на стойност ____________ (словом: _________________________) [посочва се цифром 
и словом стойността и валутата на авансовото плащане], срещу представена банкова гаранция за 
същата сума. Във връзка с гореизложеното, ние ______________ [Банка], с настоящото поемаме 
неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият 
размер, на които не надвишават _____________ (словом: ___________________________) 
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на авансовото плащане] в срок до 3 (три) 
работни дни след получаване на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, 
че:  
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е изпълнил частично или напълно договорните си 

задължения, покриващи пълната стойност на авансовото плащане;  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е успял да възстанови дължимата сума от авансовото 

плащане, покриваща неизпълнения размер на дейностите, съгласно Договора; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е удължил валидността на гаранцията съгласно условията на договора. 

Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на 
централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 
автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми по тази гаранция е 
приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифрирано телексно или 
SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето оригинално искане е 
било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото 
правно обвързват Вашата страна. Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване. 
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 
извършено по нея. Отговорността ни по тази гаранция ще изтече ________________________ 
[посочва се условието, при което ще бъде освободена банковата гаранция] в съответствие с 
условията по договора, но не по-късно от ___часа на _________ г. [посочва се часа и датата на 
валидност на гаранцията съгласно условията по договора за обществена поръчка], до която дата 
какъвто и да е иск по нея, предявен при горепосочените условия, не е постъпил в 
................................../Банка, адрес/ След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 
независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. Ние сме информирани, че 
Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция, ако съгласно условията на 
договора приемането на работите предмет на договора не се осъществи преди датата на 
изтичане на тази гаранция. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на 
валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................./Банка, 
адрес/.  
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.  
Подписи и печат  
БАНКА 



   

ОБРАЗЕЦ О1 

ДЕКЛАРАЦИЯ * 
съдържаща представяне на участника  

 

Наименование на поръчката:  

Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар „Сребърна” 

Наименование на участника: ___________________________________________________ 

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно-организационна форма.  

➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват 
наименованията на всички участници в него, както и правно-организационната им форма, в 
случай че има такава 

 

1. Идентифицираща информация: 

1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър: _______ 

1.1.1 или БУЛСТАТ __________________________ 

1.1.2 или друга идентифицираща информация (идентифициращ номер на регистрация и 
съответен регистър и/или информация от удостоверение за актуално състояние, или от 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган) в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен: _______________________ 

1.2. Адрес, включително електронен адрес за кореспонденция при провеждането на процедурата: 
____________________________________ 

1.3. Факс: _________________ 

2. Валидността на нашата оферта е до …:… ч. на ……/……../…….. г. 

3. Декларирам/е, че приемам/е клаузите в приложения към обявата проект на договор. 

4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се посочва 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите предмет на поръчката, 
както и конкретния участник, който ще изпълнява дейности, свързани с доставките/ услугите/ 
строителството, предмет на поръчката: 

- Участник в обединение ………….. 

- Участник в обединение ………….. 

Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице съответствието с изискванията на възложителя по отношение 
на правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово 
състояние и технически и професионални способности, посочени в обявата се доказва от 
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора 
за създаване на обединението. 

5. Декларирам/е, че при изпълнението на обществената поръчка няма да използвам/ще 

използвам* подизпълнители (невярното се зачертава). 
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5.1. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат .......................................... /изписват се наименованията на 

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

обществената поръчка. 

5.2. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнител/и е, както следва: 
подизпълнител 1 ...................................... /изписва се наименованието на първия подизпълнител/ 
ще изпълнява следните дейности: ………………………………………………….. 
подизпълнител 2 ...................................... /изписва се наименованието на втория подизпълнител/ 
ще изпълнява следните дейности: ………………………………………………….. 
(данните се попълват толкова пъти, колкото е броя на подизпълнителите, които ще вземат 
участие). 
5.3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо 
........... % от поръчката, в т.ч.: 

- участието на подизпълнител 1 ...................................... /изписва се наименованието на 
първия подизпълнител/ ще бъде .............% от поръчката; 

- участието на подизпълнител 2 ............................................ /изписва се наименованието на 
втория подизпълнител/ ще бъде ..................% от поръчката. 
(данните се попълват толкова пъти, колкото е броя на подизпълнителите, които ще вземат 
участие). 
 

* Представя се и доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 
Подизпълнителят/ите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 
дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за 
отстраняване. 
 

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е 
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ……………………….. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия) 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен 
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД). 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

Когато участникът няма определена правна форма: 

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в 
обединението - име и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно 
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 
както и посочване на наименованието и правно-организационната им форма) 

Подпис/и ……………………………….. 



   

Дата ……………………… 

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно 
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 
които участват в обединението. 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ОБРАЗЕЦ О2 

 

       ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки 

 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

Долуподписаният/ната .................., с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ 
(посочва се съответното качество на лицето по чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП, във 
връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП), представляващ ……………………. (посочва се юридическо 
лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в 
обединение), участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
наименование: „Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар 
„Сребърна” 
 

Декларирам следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП: 

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 
192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 
Наказателния кодекс; 

В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да се декларира и това обстоятелство в 
настоящата декларация. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 

в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

_________________ г.                    Декларатор:     

(дата)            (име и фамилия) 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има право да 
представлява участника (съгласно чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП, във връзка с чл. 40, 
ал. 1, т. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата декларация 
толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите). 

 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от  
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (посочва се съответното 
качество на лицето по чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от 
ППЗОП), представляващ ……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 
обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Изграждане на осем 
броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар „Сребърна” 
Декларирам следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП: 



   

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, посочени по-горе, в друга държава-членка или трета страна. 

В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да се декларира и това обстоятелство в 
настоящата декларация. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

_________________ г.                    Декларатор:     

(дата)            (име и фамилия) 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има право да 
представлява участника (съгласно чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП, във връзка с чл. 40, 
ал. 1, т. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата декларация 
толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите). 

 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от  
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (посочва се съответното 
качество на лицето по чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП), представляващ ……………………. 
(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 
правна форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3 от ЗОП с наименование: „Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип 
павилиони на пазар „Сребърна” 
 

Декларирам следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП за участника, когото 

представлявам: 

- няма 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 към общината по седалището на възложителя и на участника  

- няма аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранен 
участник) 

или 

- има задължения за данъци по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя  

- има задължения за задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на възложителя  

- има аналогични задължения …………………….. (посочват се конкретните задължения), 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен (при чуждестранен участник).  

- …………………………………………………………………….. 



   

(В случай, че са налице задължения за данъци и/или за задължителни осигурителни вноски и/или 
лихви, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила, тези обстоятелства се декларират изрично, 
като се посочва съответното задължение, както и в коя от хипотезите на разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или, че задължението е по акт, който не е влязъл 
в сила попада същото). 

Ненужното се зачертава        

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

_________________ г.                    Декларатор:     

(дата)            (име и фамилия) 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3 от ЗОП да се декларират от лице, което може самостоятелно да го представлява 
(съгласно чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП). 

 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от  
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (посочва се съответното 
качество на лицето по чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП), представляващ ……………………. 
(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 
правна форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3 от ЗОП с наименование: „Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип 
павилиони на пазар „Сребърна” 
 

Декларирам следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП за участника, когото 
представлявам: 

Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

_________________ г.                    Декларатор:     

(дата)            (име и фамилия) 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 4 от ЗОП да се декларират лицето, което може самостоятелно да го представлява 
(съгласно чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва 
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. 
прокуристите). 



   

 

 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от  
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (посочва се съответното 
качество на лицето по чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП), представляващ ……………………. 
(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 
правна форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3 от ЗОП с наименование: „Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип 
павилиони на пазар „Сребърна” 
 
Декларирам следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП за участника, когото 
представлявам: 

Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор. 

За участника, когото представлявам не е установено, че не е предоставял изискваща се 
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор.     

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 

в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

_________________ г.                    Декларатор:     

(дата)            (име и фамилия) 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 5 от ЗОП да се декларират от лице, което може самостоятелно да го представлява 
(съгласно чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП). 

 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от  
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (посочва се съответното 
качество на лицето по чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от 
ППЗОП), представляващ ……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 
обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Изграждане на осем 
броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар „Сребърна” 

 

Декларирам следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП: 

Декларирам, че не е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни 
разпоредби на ЗОП (текстът е приложим само в случай, че не е деклариран наличие на конфликт 
на интереси)   



   

или  

Декларирам, че е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни разпоредби 
на ЗОП с ………………….. (посочва се лицето, длъжност, позиция, с което е в конфликт на 
интереси), за отстраняването на който съм предприел следните мерки, които са както следва 
………………... 

 или 

Декларирам, че е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни разпоредби 
на ЗОП, който не може да бъде отстранен. 

Ненужното се зачертава        

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

_________________ г.                    Декларатор:     

(дата)            (име и фамилия) 

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има право да 
представлява участника (съгласно чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП, във връзка с чл. 40, 
ал. 1, т. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата декларация 
толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

            ОБРАЗЕЦ О3 
 

        ДЕКЛАРАЦИЯ 
        за 

 правоспособност за упражняване на професионална дейност 
 
 
 

Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от  
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ представляващ 
……………………. участник/ участник в обединение/ подизпълнител (ненужното се зачертава) в 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: “Изграждане на осем 
броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар „Сребърна” 
Във връзка с изискванията, поставени от Възложителя за правоспособност за упражняване на 
професионална дейност, декларирам/е следните обстоятелства: 
 
Вписани сме в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително - 
монтажни работи на строежи от …………група, ………… категория (посочват се от участника 
групата и категорията, за които същият е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя /ЦПРС/, при съобразяване с изискването на възложителя за вписване в „Първа група“, 
„Пета категория”), съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (във връзка с 
чл.137 от ЗУТ и от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи). 
 

Декларира се само от чуждестранни лица: 
Декларирам, че (попълва се приложимото): 
- сме вписани в аналогичен регистър, на Централния професионален регистър на строителя в 
България, на държавата членка, в която сме установени, а именно ……………….…..(посочва се 
регистъра); 
или 
- имаме право да извършваме строителните дейности от обхвата на поръчката, съгласно 
законодателството на …………………………….. (посочва се държавата-членка на Европейския съюз, 
или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария).  
аналогичен регистър на Централния професионален регистър на строителя в България, а именно 
в …………… (посочва се регистъра), съгласно законодателството на държавата членка, в която сме 
установени. 
 

Дата: _________ г.   Декларатор   _______________ 

                 (подпис) 

Име, длъжност:  _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                        ОБРАЗЕЦ О4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3, т. 8 и чл.5, ал.1, т.3  от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици  

(ЗИФОДРЮПДРК) 

 

Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, ЛК № ..............., издадена 
на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в качеството си на ................... на 
.................. - участник/ участник в обединение/ подизпълнител/трето лице (ненужното се 
зачертава) в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: 
„Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар „Сребърна” 

Декларирам за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРК): 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим 
е .................................. (попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция) 

2. Е контролирано / Не е контролирано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на § 1, т. 5 от 
Допълнителните Разпоредби на ЗИФОДРЮПДРК. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРК. 

(попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим) 

 

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

 

Дата: _________ г.   Декларатор   _______________ 

                 (подпис) 

Име, длъжност:  _______________ 

Забележки: 

1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРК, "дружество" е всяко юридическо лице, 
неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на 
държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или 
друг подобен критерий. 

2. Декларацията се попълва от всички участници/подизпълнители/трети лица. Когато участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в 
обединението.  

3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват съответния участник/ подизпълнител/участник в обединение/трето лице. 

 



   

ОБРАЗЕЦ 05 

 

 

Наименование на участника:  

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват 
наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, 
че има такава 

 

Предложение за изпълнение на поръчката 

 
Наименование на поръчката: „Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип 
павилиони на пазар „Сребърна” 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената обществена 
поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с 
изискванията и условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея. 

1. В случай че бъдем избрани за изпълнител, ще ангажираме следния технически ръководител: 

 

Име и 
фамилия на 
лицето 

Професионална компетентност 
Посочва се обекта/ите, на който лицето е било 
технически ръководител, както и 
образованието съобразно чл. 163а, ал. 2 от 
Закона за устройство на територията 

Доказателство за 
изискуемата 
професионална 
компетентност – копия 
на референции,копия от 
заповеди и др. 
/Същите се посочват и се  
прилагат към 
Предложението за 
изпълнение на поръчката/  

 

2. Гаранционен срок: 

2.1. Гаранционните срокове за изпълнените от нас строително-монтажни работи ще бъдат не по-
малки от фиксираните в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 
и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и са: 

- ..................... години (не по-малко от 5 години).  

2.2. Гаранционният срок на преместваемите обекти тип павилиони е: 

-.................................. години (не по-малко от 3 години).  

 



   

3. Срок на изпълнение на поръчката:  

Предлаганият от нас срок за цялостното изпълнение предмета на поръчката до датата на 
подписване Констативен протокол за приемане на изпълнените дейности (без забележки) е ........ 
(не повече от 90 /деветдесет/) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол 
(обр. 2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа. 

 

  4. Начин на плащане:  

  Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 

 1. Аванс – в срок до 5 (пет) работни дни от датата на представяне на 
следните документи: 

- гаранция за стойността на дължимия аванс, съгласно условията в 
проекта на договор;  

- оригинал на фактура за дължимата стойност. 

 

.…………. % 

(не повече от 
30 % ) 

от 
предложената 
обща цена за 
изпълнение 
предмета на 
поръчката) 

2. Разплащане от стойността на действително извършените и с 
необходимото качество видове работи, в срок до 5 (пет) работни дни, от 
представяне на следните документи: 

- оригинал на Протокол за текущо изпълнение и подлежащи на 
разплащане видове СМР, подписан от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 -     оригинали на фактури за дължимата сума, съгласно условията на 
проекта на договор. 

 

 

.................. % 

от 
предложената 
обща стойност 

- текущи 
разплащания 
от стойността 

на 
действително 
извършените 

и с 
необходимото 

качество 
видове работи 

 3. Окончателно разплащане след получаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация съгласно Наредба за преместваемите обекти, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и 
за рекламната дейност на територията на Столична община, в срок до 5 
(пет) работни дни след представяне на следните документи: 

 

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация (заверено копие); 

- Констативен протокол за приемане на изпълнените дейности (заверено 
копие); 

- копие на фактура за дължимата сума, съгласно условията на   проекта 
на договор. 

 

................... % 

(не по-малко от 
10 %) от 

предложената 
общата 

стойност  



   

 

Приложения: съгласно текста. 

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е 
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ……………………….. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия) 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен 
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД). 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

Когато участникът няма определена правна форма: 

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в 
обединението - име и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно 
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 
както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма) 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно 
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 
които участват в обединението. 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

            ОБРАЗЕЦ 06 
 

Наименование на участника:  

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват 
наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, че 
има такава 

Ценово предложение 

 

Наименование на поръчката: „Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип 
павилиони на пазар „Сребърна” 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на предмета на 
горепосочената обществена поръчка. 

I. Цена и условия на формирането й. 

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно II. 
Количествено-стойностна сметка от настоящото предложение, при следните условия: 

➢ Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и приложенията 
към нея. 

➢ Всички посочени цени са в .................... лева (или в евро - само за чуждестранните Участници) без 
ДДС. 

➢ Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката. 

 

 

Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на: 

Цифром: __________________  

…………. (валута), без ДДС 

➢ Словом:________________________________________________________  

➢ ………… (валута) без ДДС 

(посочва се цифром и словом стойността и валутата, без ДДС) 

 

(При публичното оповестяване на предлаганата обща цена за изпълнение на предмета на поръчката 
от комисията се оповестява предлаганата обща цена, изписана словом) 

*Забележка: 

За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта, 
съгласно предварително обявения критерий за възлагане, посочената валута на „Предлаганата 
цена“ от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява от комисията в левова 



   

равностойност, съгласно посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към 
крайния срок за получаване на оферти за участие, посочен в обявата за обществената поръчка. 

➢ В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана 
цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от 
комисията за провеждане на обществената поръчка. В случай, че бъде открито такова 
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена и единичните цени, изписани 
цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок. 

➢ При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата 
цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните цени в 
съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок. 

 
 II. Количествено-стойностна сметка 
 II.1. Предложената цена в I е формирана въз основа на следната количествено-стойностна сметка: 
 

Временно строителство 

 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 

  ПАВИЛИОНИ 1 – 5         

1 Временна ограда с портал м 160     

2 Строителен ток 
к-
кт 

1.00     

3 Вода за строителни нужди 
к-
кт 

1.00     

4 Фургон-канцелария бр 1.00     

5 
Инсталация за почистване ходовата част на 
автомобилите, обслужващи обекта бр 

1.00     

6 Химическа тоалетна 
к-
кт 

1.00     

7 Охрана 
к-
кт 

1.00     

            

  ВСИЧКО:         

 
     

Част: Конструктивна 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 

  ПАВИЛИОНИ 1 – 5         

1 Земни работи          

1.1. Изкоп  м3 30.00     

1.2. Подложен бетон клас В12.5 м3 1.50     



   

1.3. Обратен насип баластра м3 16.00     

2 Кофраж ивични основи м2 74.00     

3 Бетон за фундаменти и настилка клас В20 м3 15.00     

4 Армировъчна стомана кг 605.00     

5 Строителна стомана S235JR  кг 2,022.00     

5.1. Ламарина t=10мм кг 55.00   
  

  10*200*200 - 12бр.         

  10*120*150 - 12бр.         

5.2. Ламарина t=6мм кг 7.00   
  

  6*80*80 - 10бр.         

  6*190*200 - 2бр.         

5.3. Винкел L75*50*6 / 80мм - 10бр. кг 5.00   
  

5.4. Студеноогънат профил 120*100*4 кг 420.00   
  

  L=5.172м - 6бр.         

  L=0.9м - 1бр.         

5.5. Студеноогънат профил 100*100*3 кг 1,535.00   
  

  L=3.225м - 6бр.         

  L=2.939м - 6бр.         

  L=2.76м - 2бр.         

  L=2.89м - 10бр.         

  L=15.10м - 5бр. (столици - обща дължина)         

  L=2.90м - 5бр.         

  L=0.91м - 10бр.         

  ВСИЧКО:         

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 

  ПАВИЛИОНИ 6 – 8         

1 Земни работи         

1.1. Изкоп ръчен, вкл. Извозване м3 20.00     

1.2. Подложен бетон клас В12.5 м3 1.00     

1.3. Обратен насип баластра м3 10.00     

2 Кофраж ивични основи м2 50.00     

3 Бетон за фундаменти и настилка клас В20 м3 10.00     

4 Армировъчна стомана кг 400.00     

5 Строителна стомана S235JR кг 1,353.00     



   

5.1. Ламарина t=10мм кг 44.00 
    

  10*200*200 - 10бр.         

  10*120*150 - 8бр.         

5.2. Ламарина t=6мм кг 11.00 
    

  6*80*80 - 6бр.         

  6*190*200 - 5бр.         

5.3. Винкел L75*50*6 L=80мм - 6бр. кг 3.00 
    

5.4. Студеноогънат профил 120*100*4 кг 370.00 
    

  L=5.172м - 4бр.         

  L=0.9м - 5бр.         

5.5. Студеноогънат профил 100*100*3 кг 925.00 
    

  L=3.225м - 4бр.         

  L=2.939м - 4бр.         

  L=2.76м - 2бр.         

  L=2.89м - 6бр.         

  L=9.10м - 5бр.  (столици - обща дължина)         

  L=2.90м - 3бр.         

  L=0.91м - 6бр.         

  ВСИЧКО:         

 
     

Част: Архитектурна 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 
  Термопанели         

1 Покривни термопанели - 10 см (1), цвят по RAL м2 75.20     

2 Покривни термопанели - 10 см (2), цвят по RAL м2 45.30     

3 Термопанели - стени - 6 см (1), цвят по RAL м2 92.20     

4 Термопанели - стени - 6 см (2), цвят по RAL м2 65.00     

  Хидроизолация нулев цикъл до кота 0,00 м         

5 Хидроизолация основи до кота ±0.00м (1) м2 29.60     

6 Хидроизолация  основи до  кота ±0.00м (2) м2 20.00     

  Теренна настилка         

7 Изкоп за тротоар 70%мех. 30% ръчен м3 11.50     

8 Асфалт - 4см м2 60.30     

9 Чакъл - 15см м3 9.10     



   

  Дограма         

11 AL дограма с прекъснат термомост (1), цвят по RAL м2 27.60     

12 AL дограма с прекъснат термомост (2), цвят по RAL м2 16.60     

13 PVC  прозорец 50/50 - 1 бр. (1), цвят по RAL м2 0.25     

14 
AL дограма с плътен панел с топлоизолация - врата 
80/200 - 1 бр. (1), цвят по RAL 

м2 1.60     

  Настилки         

15 Армирана циментова замазка - 40 мм (1) м2 46.20     

16 Армирана циментова замазка - 40 мм (2) м2 27.80     

17 Настилки от гранитогрес (1) м2 46.20     

18 Настилки от гранитогрес (2) м2 27.80     

19 ПВЦ перваз (1)  м 43.00     

20 ПВЦ перваз (2) м 26.70     

21 Топлоизолация XPS - 100 мм - основи (1) м2 29.60     

22 Топлоизолация XPS - 100 мм - основи (2) м2 20.00     

23 Топлоизолация XPS 30 мм под бетонова настилка (1) м2 37.60     

24 Топлоизолация XPS 30 мм под бетонова настилка (2) м2 22.30     

25 Полиетилен (1) м2 75.30     

26 Полиетилен (2) м2 44.54     

27 Пясъчна основа (1) с дебелина 5см м2 37.65     

28 Пясъчна основа (2) с дебелина 5см м2 22.27     

29 Изкоп - паркинг70%мех. 30% ръчен м3 20.55     

30 Трошен камък, с дебелина 20см м3 18.00     

31 Асфалт 5см – паркинг м2 90.00     

  Стени – гипскартон         

32 Стени гипскартон - преградни (1) м2 40.30     

33 Стени гипскартон - преградни (2) м2 15.70     

  Тавани – растерни         

36 Таван - растерен (1) м2 42.07     

37 Таван - растерен (2) м2 25.10     

  Шпакловки и боя         

38 Гипсова шпакловка по стени (1) м2 80.60     

39 Гипсова шпакловка по стени (2) м2 31.40     

40 Боя по стени (1), цвят бял м2 80.60     

41 Боя по стени (2), цвят бял м2 31.40     

  Обшивки м2       

42 
Метална обшивка, вкл. субконструкция - козирка (1), 
цвят по RAL 

м2 16.50     



   

43 
Метална обшивка, вкл. субконструкция - козирка (2), 
цвят по RAL 

м2 10.30     

44 Метална обшивка около витрини, цвят по RAL м 62.80     

45 Метална обшивка ъгли, цвят по RAL м 28.80     

46 Метална обшивка бордове, цвят по RAL м 12.56     

47 
Метална обшивка поли между калкан и покрив, цвят 
по RAL 

м 12.56     

48 Метална обшивка цокъл, цвят по RAL м 44.00     

  Други         

49 
Арх. детайл тип ламела с шир. 20см от техническо 
дърво или подобен материал, вкл. субконструкция (1), 
цвят по RAL 

м 246.00     

50 
Арх. детайл тип ламела с шир. 20см от техническо 
дърво или подобен материал, вкл. субконструкция (2), 
цвят по RAL 

м 180.00     

51 
Улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10см (1) 

м 15.10     

52 
Улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10см (2) 

м 9.10     

53 
Вод.тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10 см - 2 бр. (1) 

м 6.20     

54 
Вод.тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие 
d=10 см - 1 бр. (2) 

м 3.10     

55 
Ламели от поцинкована ламарина с PVC покритие - 
решетка климатици 

м2 3.00     

56 Бордюр – градински м 128.56     

57 Бордюр – паркинг м 22.80     

58 Площ за затревяване м2 301.50     

59 Почистване помещенията преди предаване на обекта чч 24.00     

  ВСИЧКО:         

 
     

Част: Водоснабдяване и канализация 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 

  Водоснабдяване         

1 

Доставка и монтаж на омрежен полиетилен  тръби 
РЕХ20мм PN20ст.в., включително фасонни части, 
изолация и аксесоари за закрепване 

м 55.00     

2 

Доставка и монтаж на полипропиленови тръби РР20мм 
PN20 т.в., включително фасонни части, изолация и 
аксесоари за закрепване 

м 10.00     



   

3 Доставка и монтаж на Спирателен кран 1/2" бр. 3.00     

4 Доставка и монтаж на Обратна клапа 1/2" бр. 1.00     

5 
Доставка и монтаж на водомерен възел ф15, с ОК1/2" 
и СК1/2" бр. 8.00     

6 
Доставка и монтаж на бойлер 10l 1.2kW за монтаж под 
мивка  бр. 1.00     

7 
Доставка и монтаж на стояща батерия за тоалетна 
мивка, вкл. арматури бр. 8.00     

8 
Дезинфекциране  и изпитване на цялата 
водоснабдителна мрежа съгласно спесификацията м 63.00     

  Канализация          

1 
Доставка и монтаж на  тръби РVC-Uф110мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 18.00     

2 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф110мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 7.00     

3 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф75мм, вкл. фасонни 
части и аксесоари за закрепване  м 10.00     

4 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф50мм, вкл. фасонни 
части и аксесоари за закрепване  м 10.00     

5 
Доставка и монтаж на  тръби РVCф40мм, вкл. фасонни 
части и аксесоари за закрепване  м 7.00     

6 

Канализационна тръба - поцинковани с PVCпокритие 
ф100 мм (водосточна тръба) с необходимото 
укрепване и аксесоари - част АРХ 

м 10.00     

7 

Поцинковани улуци с PVC покритие с всички 
необходими аксесоари и крепежни елементи, 
казанчета и връзка към водосточните тръби, укрепване 
- част АРХ 

м 24.00     

8 Доставка и монтаж сифон за тоалетна мивка  бр. 8.00     

9 Доставка и монтаж на тоалетна мивка  бр. 8.00     

10 Доставка и монтаж тоалетни седала с задно оттичане бр. 1.00     

11 Доставка и монтаж на подови сифони бр. 1.00     

12 Доставка и монтаж на сифон срещу миризми бр. 8.00     

13 Доставка и монтаж на ревизионни отвори РО ф110мм бр. 2.00     

14 Доставка и монтаж на ревизионни отвори PO 20/20 бр. 3.00     

15 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм бр. 2.00     

16 Направа на изкоп за канализационна тръба м3 18.00     

17 
Направа на пясъчна подложка под канализационна 
тръба h=0,1m  м3 1.00     

18 Направа на обратна засипка с изкопани земни почви  м3 17.00     

19 Извозване на излишни земни маси на депо  м3 1.00     

20 
Изпитване на канализационна мрежа съгласно 
спесификацията м 86.00     

  Площадково ВиК         



   

1 
Доставка и монтаж на тръби РVC-Uф110мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 21.00     

2 
Доставка и монтаж на  тръби РVC-Uф160мм, вкл. 
фасонни части и аксесоари за закрепване  м 30.00     

3 Доставка и монтаж тръби за водопровод PEHD ф25мм м 82.00     

4 Направа изкоп за ревизионна шахта 2<h<4м м3 5.00     

5 Доставка и монтаж бетонови РШ пръстени h=700мм бр. 2.00     

6 
Доставка на капак за РШ - от полимербетон  по 
стандарт 60см в диаметър бр. 2.00     

7 Доставка на преходна плоча бр. 2.00     

8 Рязане на тръба бетон 30 за пресвързване с шахта бр. 2.00     

9 
Направа на отвор в РШ и доставка на муфа за тръба 
DN160мм бр. 6.00     

10 
Направа на отвор в РШ и доставка на муфа за тръба 
DN110мм бр. 2.00     

11 Доставка на пясък за РШ м3 0.30     

12 Доставка на бетон B20 за РШ м3 0.60     

13 Доставка на бетон B20 за спад на шахта  м3 0.40     

14 Изпитване на ревизионна шахта за водоплътност бр. 2.00     

15 Доставка и монтаж на ДО 40/40 бр. 1.00     

16 Направа на изкоп за канализация на площадката  м3 44.00     

17 
Направа на пясъчна подложка под канализационна 
тръба h=0,1м  м3 3.00     

18 Направа на обратна засипка с изкопани земни почви  м3 41.00     

19 
Извозване на излишни земни маси на депо след 
полагане на канализация м3 3.00     

20 
Изпитване на канализационна мрежа съгласно 
спесификацията м 51.00     

21 Разбиване и възстановяване на настилка м2 2.50     

22 Извозване на строителни отпадъци м3 0.40     

23 Направа на изкоп за водопровод на площадката  м3 92.00     

24 
Направа на пясъчна подложка под водопроводна тръба 
h=0,1м и засипка  h=0,4м  м3 30.00     

25 
Направа на обратна засипка от изкопани земни почви 
на водопровод м3 62.00     

26 Доставка и монтаж на лента за PE тръба м 82.00     

27 Направа на отвор във водомерна шахта бр. 1.00     

28 
Доставка и монтаж на тръба PEHD25mm във ВШ и 
укрепване м 2.00     

  Доставка и монтаж на:         

29 СК3/4" бр. 1.00     

30 СК3/4" с изпразнител бр. 1.00     

31 ОК3/4" бр. 1.00     

32 Филтър бр. 1.00     



   

33 Водомер Акварор 402S Qn2,5 бр. 1.00     

34 Доставка и монтаж на РР шахта за калник бр. 1.00     

35 Доставка и монтаж СК3/4" с изпразнител бр. 1.00     

  ВСИЧКО:         

 
     

Част: Eлектрическа 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 
  Разпределитени табла         

1 Електромерно табло ТЕПО – съществуващо бр. 1.00     

2 

Доставка и монтаж Разпределителни табла за 
павилиони РТ - по схема, за вграден монтаж, до 24 
модула, PVC, IP30 (PT 1-8) 

бр. 8.00     

3 

Доставка и монтаж Разпределителни табла за 
павилиони РТ - по схема, за вграден монтаж, до 24 
модула, PVC, IP30 (PT 9) 

бр. 1.00     

  Кабели         

4 Доставка и изтегляне на кабел:         

   - СВТ 3х1,5мм² м 264.00     

   - СВТ 3х2,5мм² м 200.00     

   - СВТ 3х4мм² м 10.00     

5 Доставка и монтаж PVC кабелни канали 16/16 м 145.40     

6 Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16 м 150.00     

7 Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф13 м 174.00     

8 Доставка и монтаж разклонителна кутия бр. 43.00     

9 Доставка и монтаж конзолна кутия бр. 44.00     

  Ключове и контакти         

10 Доставка и монтаж на ключ единичен, IP21 бр. 9.00     

11 Доставка и монтаж на ключ сериен, IP21 бр. 7.00     

12 Доставка и монтаж на датчик за движение, IP21 бр. 2.00     

13 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", двоен, IP21 бр. 23.00     

14 
Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", единичен, 
IP44, за радиатор и общ бр. 2.00     

  Осветителни тела         

15 Доставка и монтаж на аплик, IP54 бр. 1.00     

16 Доставка и монтаж на аплик, монтаж на фасада, IP54 бр. 1.00     

17 Доставка и монтаж на плафон, IP44 бр. 2.00     

18 
Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Линейно"  
60/60 с LED лампа 42W, IP21 бр. 15.00     

19 
Доставка и монтаж импулсно захранващо устройство 
за светодиодна лента, минимална мощност до 400W                           бр. 5.00     



   

20 
Доставка и монтаж на светодиодна лента 10W, за 
открит монтаж, IP44 м 25.00     

21 
Доставка и монтаж на евакуацинно тяло тип "EXIT" с 
LED лампа бр. 8.00     

22 Направа на извод за вентилатор за баня бр. 1.00     

23 Направа на извод за ОВК съоръжение бр. 10.00     

24 Направа на извод за бойлер бр. 1.00     

25 Направа на извод за реклама бр. 8.00     

  Мълниезащтина и заземителна инсталация         

26 Доставка и монтаж на проводник AlMgSi ф8мм м 80.00     

27 
Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 
40/4мм м 94.00     

28 Кутия за контролно измерване на съпротивлението бр. 8.00     

29 

Съсредоточен заземител от по 2 броя заземителни 
колове ф20/L=1500мм от неръждаема стомана, обща 
дължина 3м 

бр. 8.00     

30 
Свързване на заземителната инсталация към метална 
конструкция бр. 8.00     

  Площадкова мрежа         

31 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф110мм м 91.00     

32 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф50мм м 15.00     

33 Направа на изкоп 80/40см м 32.00     

34 
Доставка и монтаж (направа) на кабелна шахта 
60/90см бр. 6.00     

35 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6мм² м 254.00     

  Външно осветление на стълбове         

36 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба ф23мм м 80.00     

37 Направа на изкоп 80/20см м 80.00     

38 Доставка и изтегляне на кабел  СВТ 3х1,5мм² м 150.00     

39 Демонтаж на съществуващи осветителни тела бр. 20.00     

40 
Доставка и монтаж на светодиодни осветителни тела 
IP44 -монтаж на съществуващи стълбове бр. 20.00     

41 
Боядисване на съществуващи стълбове с 
антикорозионна боя бр. 10.00     

  ВСИЧКО:         

 
     

Част: ОВК 

 
     

№ Наименование 
Ед. 
м. 

Кол-во Ед.цена 
Стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 
  Отопление          

1 Климатизатор сплит система - инверторен тип, бр. 8.00     



   

1 външно и 1 вътрешно тяло, с възможност за работа 
при t външ.= -16оС, Qхл.= 2,5kW, Qот.=3,0kW, Qел.= 
0,7kW - средна степен 

2 Ел.отоплителен панел за баня бр. 1.00     

  Вентилация санитарни възли         

1 
Въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли, прави 
и фасонни Ф100 м 1.00     

2 Шапка вентилационна Ф100 бр. 1.00     

3 
Осов смукателен вентилатор 90 м3/ч,80 Pa, 0.02kW, 
със самопадаща клапа бр. 1.00     

  ВСИЧКО:         

 
 

Забележки: 
1. Предложените цени следва да са определени при пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя за изпълнение на предмета на обществената поръчка. 
2. Цените, предложени в Количествено-стойностната сметка, са въз основа на Техническата 
спецификация за поръчката, проекта на договор, огледа на строителната площадка (в случай че  
участникът извърши такъв) и строителната практика на участника. 
3. Ще се счита, че в посочените в Количествената сметка видове и количества работи е 
включено изпълнението и на всички съпътстващи и доокомплектоващи доставки, спомагателни СМР 
и услуги, които на базата на добрата практика,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има предвид, да 
остойности в офертата си и да изпълни за постигане на целта на поръчката и изискванията на 
Възложителя независимо, че те изрично не са изписани в Количествената сметка. 
 
II.2. При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме 
използвали следните показатели за ценообразуване: 
 

I. Показатели за ценообразуване:  

1. Средна часова ставка за строително-монтажнни работи ______  
лева/ч.ч. 

2. Материали и оборудване по фактури 

3. Допълнителни разходи върху труда     ______  % 

4. Доставно – складови разходи      ______  % 

5. Печалба      ______  % 

   

II. Ценоразпис за  машиносмени на собствена механизация и транспорт  

2. Цени за машиносмени на механизация:  

2.1. …………………. ______ 
лв./мсм 

2.2. …………………. ______ 
лв./мсм 

3. Цени за транспортна услуга със собствен транспорт  

3.1. …………………. ______ 
лв./т.км. 

3.2. …………………. ______ 
лв./т.км. 

 



   

Единичните цени на отделите видове строителни и монтажни работи в Количествено-стойностните 
сметки към ценовото предложение са съставени на основание разходни норми, с приоритет както 
следва: УСН, ТНС, база данни на софтуерен продукт "Building manager”, база данни на софтуерен 
продукт “Гауди План”, "Стройексперт – СЕК", фирмен норматив, други. 
Горепосочените показатели за ценообразуване и ценоразпис на собствената механизация и 
транспорт остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.  
 

 
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ……………………….. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия) 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

Ценовото предложение се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен 
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

Когато участникът няма определена правна форма: 

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име 

и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо 

лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на 
наименованието и правноорганизационната им форма) 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

Ценовото предложение се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно 
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в 
обединението. 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата …………………….. 

 


