
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000 

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив 

1/2 

Приложение № 2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

1. Техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка са 
както следва: 

- контейнери - тип „Бобър“ (1,1 м3) – 30 бр.; 
- количество на отпадъци за месец – 99 м3; 

- брой обслужвания – 3 пъти месечно; 
 

2. Избраният за изпълнител отговаря за организацията и изпълнението на 
услуга и доставката на необходимото оборудване (съдове за събиране на отпадъци 
в изправно състояние), необходимо за изпълнение на обществената поръчка, до 
военно формирование 28000 – получател на услугата. 

2.1. Да разполагат с необходимия квалифициран и опитен персонал, снабден 
с подходящи уреди, инструменти и облекло. 

2.2. По време на изпълнение на договора транспортните средства 

(специализирана сметосъбираща и сметоизвозваща техника) на избрания за 
изпълнител трябва да са изправни, преминали годишен технически преглед, да 
имат валидни застрахователни полици за застраховка „Гражданска отговорност” 
за времето на срока на изпълнение на поръчката. Всички транспортни средства 
трябва да бъдат осигурени по начин, който не позволява всякакво замърсяване от 
разпиляване на битови отпадъци, разливане на инфилтрат или други материали и 
течности, и да са поддържани чисти и в добър външен вид. 

2.3. Избраният за изпълнител трябва да поддържа в изправност и за своя 
сметка предоставените за ползване специални съдове за събиране на отпадъци 
като при необходимост, да извършва ремонт на неизправните съдове и/или ги 
заменя с нови. 

2.4. Съдовете за събиране на битови отпадъци следва да се измиват и 

дезинфекцират за сметка на избрания за изпълнител най-малко веднъж годишно 
(гарантирано през летния период), с цел предотвратяване появата на неприятна 
миризма и разпространение на зарази. 

2.5. За качественото изпълнение на услугата избраният за изпълнител трябва 
да осигури квалифициран и опитен персонал, като извършва услугата само със 
свои служители (при липса на подизпълнители), имащи допуск до военно 
формирование 28000 (в случай, че се влиза в района на военното формирование). 
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2.6. Сметопочистването се извършва в радиус най-малко от 1 метър около 
съдовете при всяко сметоизвозване, както и при разпиляване на отпадъци при 
превозване на територията на формированието; 

2.7. При извършване на дейностите да не допуска разтоварване на 

отпадъците извън границите на депата за съхранение и третиране на отпадъци; 
2.8. Всички услуги се извършват при спазване на всички действащи 

нормативни актове за събиране и транспортиране на отпадъците. 
2.9. При приемане на извършените дейности следва да бъдат изготвени 

всички документи, предвидени за съставяне на протоколи и изрично упоменати в 
договора за изпълнение на обществената поръчка. 
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Приложение № 3 
(Образец) 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА УЧАСТНИКА 

 

за участие във възлагането на обществена поръчка  

с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000 

 

 

1. Наименование на участника_________________________________________ 

 

2. Седалище и адрес на управление: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(държава, пощенски код, град, община, квартал, улица №  /бл., ет., ап.) 

ЕИК: __________________ 

сл.телефон: ________________  моб. телефон:__________________ 

факс:______________________  e-mail:________________________ 

 

3. Адрес за кореспонденция: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Законен представител на участника: __________________________________ 
(да се попълни необходимото - изпълнителен директор, управител) 

Три имена на лицето: ________________________________________________ 

 

5. Лице за контакти: _________________________________________________ 

Длъжност ____________________ 

сл.телефон _______________ моб. телефон:_______________ 

факс: ____________________, e-mail: ____________________ 

 

6. Обслужваща банка: 
___________________________________________________ 

IBAN: __________________________________ BIC: ______________________ 

 

7. Титуляр на сметката:_______________________________________________ 

 

8. Данни по регистрацията на участника: ________________________________ 
(В случай, че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалент на 
регистрацията съгласно неговото национално законодателство). 
 

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

 

____________2020 г.   ДЕКЛАРАТОР: _______________________ 
                                         (подпис, име, фамилия  и печат) 
 



1/4 

Приложение № 4 
(Образец) 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет „Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево 
 

от _________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ЕИК _______________, тел: _______________, факс ______________________, 

e-mail _____________________, представлявано от _______________________ 

___________________________________________________________________, 

участник във възлагането на обществена поръчка с предмет „Извозване на 

смет” във военно формирование 28000,  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото предложение Ви информираме, че сме запознати и 
приемаме изискванията на възложителя за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево, като 
представяме настоящото техническо предложение. 

1. Поемаме ангажимент да изпълняваме услугата – предмет на 
настоящата обществена поръчка. 

2. Декларираме, че дейностите по предмета на обществената поръчка 
„Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево ще се извършват в 
съответствие и при спазване на Изискванията на Възложителя, както и в 
съответствие с нормите на действащото законодателство на Република 
България (Закона за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната 
среда, и други приложими поднормативни актове и др.). 

3. Декларираме, че имаме сключен договор с оторизирано депо за 
събиране на отпадъци, намиращо се в __________________________________ 

___________________________________________________________________. 

4. Известно ни е, че отговаряме за притежанието и легитимността на 
всички необходими разрешителни документи, издадени от съответните 
публични органи за извършване на дейностите, предмет на обществената 
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поръчка, които ще представим преди подписване на договор за обществена 
поръчка при евентуално спечелване на обществената поръчка. 

4.1. Декларирам, че участникът, когото представлявам, притежава 

следния документ: ______________________________________________ 

4.2. Вписването е публикувано на следния интернет адрес: 
__________________________________________________________ 

5. Разполагаме с необходимия персонал и необходимата техника за 
изпълнение на всички дейности по реализирането на поръчката. 

5.1. Видът и броя на превозните средства, с които разполагаме, 
позволяват изпълнението на честотата на дейностите по договора; 

5.2. Наетият персонал е оборудван с подходящи уреди и инструменти, 
облечен е в подходящо облекло с фирмено обозначение; 

5.3. През периода на договора ще поддържаме в добро състояние 
предоставените съдове за събиране на отпадъци и при необходимост ще 
извършваме текущ ремонт. 

6. Разполагаме с посочените в техническите изисквания на възложителя 
специални съдове за събиране на отпадъци (по тип, брой и обем) за 
обособената позиция, за която подаваме оферта, и ще ги предоставим за 
ползване за срока на изпълнение на договора. 

7. Декларирам, че участникът, когото представлявам, разполага със 
следната специализирана превозна техника за изпълнение на обществената 
поръчка: (посочва се оборудването и основанието, на което участникът разполага с 
него: собствено, наето, на лизинг и т.н.). 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

8. Транспортните средства, с които ще изпълняваме услугите, са в 
движение, регистрирани, технически изправни и преминали годишен 
технически преглед, имат валидни застрахователни полици за застраховка 
„Гражданска отговорност” за времето на срока на изпълнение на поръчката. 

Гарантираме, че транспортните средства, с които ще изпълняваме 
усугите, са технически годни и сигурни, за да се предотврати всякакво 

замърсяване от разпиляване на битови отпадъци, разливане на инфилтрат или 
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други материали и течности. Декларираме, че техническите средства се 
поддържат чисти и в добър външен вид. 

9. Ще извършваме основните технологични операции по събиране и 
извозване на отпадъци от съдовете в следния ред: 

9.1. Изнасяне на съдовете до сметосъбиращия автомобил (превозно 
средство); 

9.2. Изсипване на отпадъка от съда в контейнера за отпадъци на 
превозното средство; 

9.3. Връщане на съдовете до площадката; 
9.4. Почистване на района при товаро-разтоварната дейност; 
9.5. Почистване на площадката около контейнерите при разпиляване на 

отпадъци. 
9.6. Извозване на отпадъците до действащо оторизирано регионално 

депо за отпадъци. 

10. При необходимост, след съгласуване с Възложителя, ще извършим 
извънредно обслужване на съдовете за смет, срещу заплащане по 
договорените цени. 

11. Известно ни е, че извозването на смет е освободено от Данък 
добавена стойност и такава няма да се включва в заплащането на услугата, на 
основание чл.163а, ал.2 от Закона за ДДС. 

12. Изисквания относно осигуряването на качеството и рекламации: 
12.1.  Съгласни сме за удостоверяване на съответствието с 

договореното да се съставят  протоколи за приемане изпълнение на услугата 
за съответните периоди от изпълнението и, подписани от наш представител и 
представител на възложителя по договора. 

12.2.  Съгласни сме Възложителят да извършва контрол по изпълнение 

на дейностите по договора. 

13. Декларираме, че: (излишното се зачертава) 

9.1. Няма да ползваме подизпълнител/и. 
9.2. Ще ползваме подизпълнител/и. 

 

Идентификационни данни 
за подизпълнителя 

Видове дейности, които ще 
изпълнява, и дял на поръчката 
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14. Задължаваме се да не разпространяваме информация, която ни е 
станала известна при и по повод огледа на обекта на Възложителя, както и 
всяка друга информация, свързана с Възложителя на обекта. 

15. Представителите на фирмата ще изпълняват дейностите по 
извозване на смет задължително с придружител, в зоните във военното 
формирование, по смисъла на чл.74 от ЗЗКИ. 

16. Запознати сме с клаузите на проекта на договор и с поставения от 
Възложителя срок на валидност на подадената оферта за участие. 

 

 

 

Дата: ____________                 Управител на ____________________________ 

гр. ______________                                                   (име, фамилия, подпис и печат) 
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Приложение № 5 

(Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

на Република България (ЗОВСРБ) 

 

Долуподписаният/Долуподписаните  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 (три имена, ЕГН, номер на лична карта, място на издаване, валидност) 

в качеството ми на __________________________________________________ 

на ________________________________________________________________ 
   (посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК ________________, със седалище и адрес на управление: 
___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Капиталът на представляваното от мен дружество в размер 
_______________________________________ има следния произход: 
_____________________________________________________________________ 

 

2. Действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо 
лице/едноличен търговец, е/са следното физическо лице/следните юридически 
лица: 

1.______________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ____________________, постоянен адрес _____________________________, 

гражданство ________________, документ за самоличност ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________, 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ____________________, постоянен адрес _____________________________, 

гражданство ________________,  документ за самоличност № ________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

Дата: ____________   ДЕКЛАРАТОР: _______________________ 

гр._______________             (подпис) 
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Приложение № 6 

(образец) 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.3, т.8, и чл.4 от  
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) 
от участник/подизпълнител 

 

Долуподписаният/ата/ _____________________________________________ 
(собствено бащино фамилно име)/ 

ЕГН ________________, притежаващ/а лична карта № _____________________, 

 

издадена на _______________ от _________________ , с постоянен адрес:  
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Приложение № 6 

(образец) 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.3, т.8, и чл.4 от  
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) 
от участник/подизпълнител 

 

Долуподписаният/ата/ _____________________________________________ 
(собствено бащино фамилно име)/ 

ЕГН ________________, притежаващ/а лична карта № _____________________, 

 

издадена на _______________ от _________________ , с постоянен адрес:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

в качеството си на лице по чл. 97, ал. 6, от ППЗОП а именно: 
______________________________________________________________ 

(посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, 
управител, член на СД или УС, пр)/ 

в _____________________________________________________________ 
(наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК/БУЛСТАТ _______________ 

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, 
ал.3от ЗОП  с предмет „Извозване на смет“, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция 
с                        (ненужното се зачертава) 
преференциален данъчен режим, а именно: ___________________________ 

 

2. Представляваното от мен дружество е/не е свързано с лица, 
регистрирани в                                              (ненужното се зачертава) 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т. 
______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици. 

 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

в качеството си на лице по чл. 97, ал. 6, от ППЗОП а именно: 
______________________________________________________________ 

(посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, 
управител, член на СД или УС, пр)/ 

в _____________________________________________________________ 
(наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК/БУЛСТАТ _______________ 

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, 
ал.3от ЗОП  с предмет „Извозване на смет“, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция 
с                        (ненужното се зачертава) 
преференциален данъчен режим, а именно: ___________________________ 

 

2. Представляваното от мен дружество е/не е свързано с лица, 
регистрирани в                                              (ненужното се зачертава) 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т. 
______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици. 

 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

 

4. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 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 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), във вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на 
същия. 

 

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

 

 

Дата _____________2020 г.  ДЕКЛАРАТОР: ______________________ 
                                             (подпис, име, фамилия  и печат) 
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Забележка:  
1. Обстоятелствата по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се декларират от лицата, 

които представляват участника Когато участникът се представлява от повече от едно 
лице, декларацията за обстоятелствата, се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява.  

2. Декларацията се подава отделно и от подизпълнител и/или трето лице, когато 
участникът е декларирал използването на такива в офертата. 
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Приложение № 7 

(образец) 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ Долуподписаните ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в качеството на _________________________________________________________ 

на ____________________________________________________________________ 

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК/БУЛСТАТ_______________________, със седалище и адрес на управление:  
______________________________________________________________________ 

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет „Извозване на смет“ във ВФ 
28000 – Граф Игнатиево, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. НЕ СЪМ ОСЪДЕН/ ОСЪЖДАН СЪМ 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. (подчертава се вярното) 
__________________________________________________________________________________ 

(в случай, че участникът декларира „ОСЪЖДАН СЪМ“, посочва това обстоятелство) 
 

2. НЕ СЪМ ОСЪДЕН/ ОСЪЖДАН СЪМ с влязла в сила присъда за 
престъпление, аналогично на тези по т.1 в друга държава членка или трета страна. 
__________________________________________________________________________________ 

(в случай, че участникът декларира „ОСЪЖДАН СЪМ“, посочва това обстоятелство) 
 

3. НЕ Е/Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  
 

 

______________2020 г.   Декларатор: ____________________________ 
(дата на подписване)              (подпис, име, фамилия  и печат) 
 

Забележка:  
 Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 

се подписва от лицата, които представляват участника. Основанията по чл. 54, 
ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 
да упражвянат контрол при вземането на решения от тези органи. 
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  Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1,от ЗОП има право 
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 
цел участникът може да докаже, че:  
 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
престъпления или нарушения. 
 4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 
Кодекса на труда. 

 Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е " налице, когато Възложителят, 
негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват 
в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 
поръчка. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27049045
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27049045
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27049045
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Приложение № 8 

(Образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в качеството ми на _____________________________________________________ 

на ___________________________________________________________________ 

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК/БУЛСТАТ______________________, със седалище и адрес на 
управление:  
_____________________________________________________________________ 

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет „Извозване на смет“ във 
ВФ 28000 – Граф Игнатиево 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

1. Представляваното от мен лице: 
1.1. 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 или към общината по седалището на 
Възложителя и на представлявания от мен  участник, или аналогични 
задължения съгласно  законодателството на държавата, в която представлявания 
от мен участник е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

1.2. Има 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 или към общината по седалището на 
Възложителя и на представлявания от мен  участник, или аналогични 
задължения съгласно  законодателството на държавата, в която представлявания 
от мен  участник е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 
орган. 

______________________________________________________ 

(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място. 
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 
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2. За участника, който представлявам, Е/ НЕ Е НАЛИЦЕ 

неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. (подчертава се вярното) 

3. За участника, който представлявам, НЕ Е/ Е установено, че: (подчертава 
се вярното) 

3.1. е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 
декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното 
изпълнение на критериите за подбор.  

3.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор. 

4. За участника, който представлявам, НЕ Е/ Е установено с влязло в сила 
наказателно постановление или съдебно решение: (подчертава се вярното) 

а) нарушение на чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) (липса на сключен 
трудов договор между работника/служителя и работодателя преди 
постъпването на работа);  

б) нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ (липса на сключен договор в писмена 
форма); 

в) нарушение на чл. 62, ал. 3 от КТ (липса на изпратено уведомление в 
законоустановения срок за сключен или  прекратен трудов договор до 
съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите); 

г) нарушение на чл. 63, ал. 1 от КТ (липса на предоставен  екземпляр от 
сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, 
заверено от териториалната дирекция на НАП); 

д) нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ (допускане до работа на 
работника/служителя преди предоставяне на документите по б. „г“); 

е) нарушение на чл. 118 от КТ (нарушаване на забраната за едностранно 
изменение на трудовото правоотношение); 

ж) нарушение на чл. 128 от КТ (неспазване на задължение на 
работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение); 

з) нарушение на чл. 228, ал. 3 от КТ (неизплащане в законоустановения 
срок на обезщетения, дължими при прекратяване на трудово 
правоотношение); 

и) нарушение на чл. 245 от КТ (липса на гарантиране на изплащането на 
трудовото възнаграждение); 

к) нарушение на чл. 301-305 от КТ (нарушаване на задълженията, 
свързани със специалната закрила на непълнолетните); 



3/3 

л) нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност (нарушаване на забраната за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи на територията на Република България граждани на трети 
държави); 

м) нарушение на аналогични задължения на тези по б. „а“ до б. „л“, 
установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на 
държавата, в която представляваното от мен лице е установено. 

5. За участника, който представлявам, НЕ Е/ Е установено с влязло в сила 
наказателно постановление или съдебно решение нарушение на задължение по 
т.4. 

 6. Предприети мерки за надеждност по чл.56, ал.1 от ЗОП1: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

Дата _____________г.    ДЕКЛАРАТОР: _________________  

(подпис) 

 

Забележка:  
 Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява.  

 Декларацията се подава отделно и от подизпълнител и/или трето лице, когато 
участникът е декларирал използването на такива в офертата. 

                                  
1 Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са 
разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от 
извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и 
е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
престъпления или нарушения. 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 
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Приложение № 9 

(Образец) 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка  

с предмет „Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на услугата: 
„Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево в съответствие с Вашите 
изисквания, без начисляване на ДДС на основание чл.163а, ал.2, от ЗДДС, 
както следва: 
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бо

со
бе

на
 п

оз
иц

ия
 №

 

Во
ен

но
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
е  

Видове 
контейнери 

Бр
ой

 к
он

те
йн

ер
и 

бр
ой

 о
бс

лу
ж

ва
ни

я 
 н

а 
вс

ек
и 

ко
нт

ей
не

р 
 

за
 е

ди
н 

ме
се

ц 
Цена за 

едно 
обслужване 

на един 
контейнер 

с всички 
прилежащи 

дейности 

Цена за 
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позиция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

28000 – 

Граф 
Игнатиево  

контейнер 
тип "Бобър" 
/1,1 куб.м./ 

30 
3 пъти 
месечно 

   

 

Общата цена за един месец за обособена позиция № __________, за 
всички обслужвания на всички контейнери и прилежащите към тях дейности, е 
_________________ лв. (___________________________ лева) без включен 
ДДС. 

Известно ни е, че на основание чл.163а, ал.2 от Закона за ДДС, 
извозването на смет е освободено от данък добавена стойност и такъв няма да 
се начислява при заплащането на услугата. 

Декларираме, че цените на услугата за един брой извозване и обслужване 
на един брой контейнер от съответния тип включва всички разходи на 
Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности по услугата 
(включително и за неговите подизпълнители) като Възложителят не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски. Уговорената цена включва 
всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора (чл. 7, ал. 4 и 5 от 
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Проекта на договор за изпълнение на ОП (Приложение № 10 към 
документацията за участие). 

Известно ни е, че цената на услугата ще се формира след всеки месец, на 
основание броя на реално извършените извозвания на предоставените 
контейнери, при средно запълване на отделен съд за събиране на отпадъци 

около 90% и допълнителните дейности, отразени в двустранен месечен 
протокол за изпълнение на услугата 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени. 
При несъответствие в цифровото и буквено изписване на цена, ще се приема 
предвид изписаното с думи.  

Предложените цени в настоящото ценово предложение няма да се 
променят за целия срок на изпълнение на поръчката и включват всички разходи 
по изпълнението ѝ. 

Изменение в цените се допуска при приемане на нормативен акт 
(Решение на Общинския съвет, на чиято територия се намира използваното 
депо за отпадъци) за изменение на таксата на депото, до размера, произтичащ 
като пряка и непосредствена последица от акта. 

 

Дата: ____________                 Управител на _____________________________ 

гр. ______________                                          _____________________________ 
(име, фамилия, подпис и печат) 

 

Указания:  
1. Попълва се информацията единствено за обособената/ните позиция/и, за 

която/които се кандидатства. Ненужната информация от таблицата се изтрива; 

2. Когато се кандидатства за повече от една обособена позиция, информацията 
може да се представи в табличен вид, като крайното предложение за общата цена за един 
месец се изписва за всяка обособена позиция. 

3. Ценовите оферти ще се оценяват по критерий „най-ниска цена” на общите цени 
за един месец за обособената позиция поотделно – колона № 8 от таблицата. 
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Приложение № 10  
(Проект!) 

 

ДОГОВОР 
 

рег. № _____________/ ____________ 
 
 

Днес, _____________ 2020 г., в гр. __________, между: 
 

1. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000, със седалище и адрес на 
управление: с. Граф Игнатиево 4198, обл. Пловдив, ЕИК 1290101890026, 
представлявано от бригаден генерал Димитър Христов Петров – командир на 
военно формирование 28000, в качеството му на упълномощено от възложителя 
лице, съгласно заповед   № ______/___.___.2020 г. на командира на ВВС, 
наричано за краткост Възложител от една страна,  
 

и 
 

______________________________________________________________, 
 

със седалище и адрес на управление: 
 

____________________________________________,  ЕИК  _________________  
и 

 

ДДС номер __________, представлявано от _____________________________, 
 

в качеството на ___________________________, съгласно __________________ 
 
(документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
от друга страна, 

 
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

утвърден Протокол рег. № _____/ _______.2020 г. от работата на комисия от 
длъжностни лица, назначена със заповед № ____/ __.__.2020 г. на командира 
на военно формирование 28000, за разглеждане, оценяване и класиране 
офертите на участниците във възлагането на обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Извозване на смет”, 

 
се сключи този договор за следното: 

 
 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

предоставя, срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор, 
следните дейности: 

- предоставяне за ползване на съдове за събиране на битови отпадъци за 
срока на договора; 
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- събиране на битови отпадъци (сметосъбиране) от военно формирование 28000 – 

Граф Игнатиево; 
 

- транспортиране на битовите отпадъци (сметоизвозване) до оторизирани депа за 
съхранение и обработка на отпадъци; 

 
- поддържане в изправност, измиване и дезинфикциране на предоставените съдове 

за събиране на твърди битови отпадъци. 
 

(2) За изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване на 
военно формирование 28000 – Граф Игнатиево за времето на действието на настоящия 
договор, ____ (______) броя контейнери тип „__________” (______ куб.м), и ____ 
(______) броя контейнери тип „__________” (______ куб.м), за осигуряване 
извозването на _____ кубически метра отпадъци, при необходимия брой извозвания. 

 

Чл.2. Събирането на съдовете за битови отпадъци и транспортирането 

(сметоизвозването) ще се извършва не по-малко от ____ (_______) пъти месечно в 
договорени от двете страни дни. 

 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие 
със Спецификация за необходимите видове и количества съдове за събиране на 
отпадъци, Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи 
Приложения № ____ към настоящия договор и представляващи неразделна част от 
него. 

 

Чл.4. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на договора, но не по-

късно от започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт на длъжностните лица, които ще 
извършват услугите, както и на представителите на подизпълнителите, посочени 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 
Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

Чл.5. (1) Договорът влиза в сила в деня на регистрирането му в 

деловодството на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. 
(2) Срокът за изпълнение на услугите е до 31.07.2021г. 

 
(3) Конкретните дни за изпълнение на дейностите по събиране и 

извозване на отпадъци, се определят в график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи 
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Графика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) дни от датата на подписване на 
договора, след предварително съгласуване. 

 

Чл.6. Мястото на изпълнение на Договора е територията на военно 

формирование 28000 – Граф Игнатиево 

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 
 

Чл.7. (1) Цената на услугата се определя за реалното ѝ изпълнение за 

изтекъл месец, на основата на броя реализирани извозвания на отделните 
типове съдове за събиране на смет, в лева, без начисляване на ДДС на 
основание чл.163а, ал.2 от Закона за ДДС. 

 

(2) Цената на услугата за един брой извозване и обслужване на един 
брой контейнер тип „_________”, е _________лв. (_____________). 

 
(3) Цената на услугата за един брой извозване и обслужване на един 

брой контейнер тип „___________”, е ____________ лв. (____________). 
 

(4) В цената/цените по ал.2 и 3 се включват всички разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предвидените дейности по услугата, 
(включително и за неговите подизпълнители – когато е приложимо), 

включително поддържането в изправност, измиването и дезинфикцирането на 
съдовете за събиране на битови отпадъци, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
(5) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за 

изпълнение на Договора и не може да бъде променяна, освен в случаите, 
изрично уговорени в този Договор и/или в съответствие с разпоредбите на 
чл.116 от ЗОП. 

 
(6) При всяка промяна на таксата на депото за събиране и съхранение на 

отпадъците, цената по този договор се променя с допълнително споразумение, 
след писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и след представяне на официален документ, удостоверяващ промяната. 

 

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за 

реалното изпълнение на дейностите по услугата, предмет на този Договор, 
чрез периодични месечни плащания, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване 
на документите по ал. 2 от настоящата клауза. 

 

(2) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи: 
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1. двустранен протокол за приемане на Услугата за съответния месец - 

Приложение №1 към настоящия договор, подписан от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 
2. фактура-оригинал за дължимата сума за извършената услуга през 

съответния месец, представена в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на 
месеца, за който се извършва плащането, с всички необходими атрибути. 

 
(3) Във фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не начислява ДДС, на основание 

чл.163а, ал.2, от Закона за ДДС. 
 

Чл.9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

IBAN: _____________________, 
 

BIC:…______________________ 
 

Банка: ______________________ 
 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички последващи промени по ал.1, в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

 

Чл.10. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от 

подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на 
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за 
изпълнението на съответната част от Услугите за съответния месец, заедно с искане 
за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
 

Чл.11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този 

раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от 
Договора или от приложимото право, предвиждащи права и задължения на която и 
да е от Страните. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 

9 от договора; 
 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на услугата в случай, че се 
констатира с протокола по чл.8, ал.2, т.1 от договора, че е изпълнена точно; 

 
3. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие 

за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими 
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документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за 
изпълнение на Договора. 

 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този 
Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и 
Приложенията; 

 
2. да предостави за ползване на военно формирование 28000 – Граф 

Игнатиево описаните в чл.7 от настоящия договор съдове за събиране на 
отпадъци в изправно състояние, за което се съставя двустранен протокол в 
деня на разполагането им на територията на военното формирование; 

 
3. да поддържа в изправност и за своя сметка предоставените за 

ползване специални съдове за събиране на отпадъци като в срок от 5 (пет) 
работни дни от констатиране на неизправност на съдовете за смет, извършва 
ремонт на неизправните съдове и при необходимост ги заменя с нови; 

 
4. при констатиране на неизправност на съдовете за отпадъци по вина 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отразено в двустранния протокол за приемане на 
услугата за съответния месец (Приложение № 1 към настоящия договор), 

възстановяването на съда е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като условията за 
това се договарят допълнително, извън условията на настоящия договор; 

5. да измива и дезинфекцира за своя сметка съдовете за събиране на 
битови отпадъци най-малко веднъж годишно (гарантирано през летния 
период), с цел предотвратяване появата на неприятна миризма и 
разпространение на зарази;  

6. да извършва собствен вътрешен контрол за качественото изпълнение 
на услугата от квалифициран и опитен персонал, както и да осигурява 
инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с отпадъци; 

7. да възстанови за своя сметка щетите, нанесени при небрежно или 
неточно изпълнение на услугите по договора; 

 
8. да извършва услугата само със свои служители (при липса на 

подизпълнители), имащи допуск до военно формирование 28000 – Граф 
Игнатиево. 

 
В срок от 3 (три) дни преди началния срок на изпълнение на дейностите по 
договора, да предостави на командира на военното формирование списък с 
личните данни на своите служители и с регистрационните номера и марките на 
транспортните средства, които ще използва за извършване на услугата. 
Измененията в списъка се предоставят до 48 часа преди извършване на 
услугата; 
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9. да извършва сметопочистване в радиус най-малко от 1 метър около 
съдовете при всяко сметоизвозване, както и при разпиляване на отпадъци при 
превозване на територията на формированието; 

 
10. при извършване на дейностите да не допуска разтоварване на 

отпадъците извън границите на депата за съхранение и третиране на отпадъци; 
 

11. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, 
възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за 
отстраняването им, като може да поиска указания или съдействие за 
отстраняването им; 

 
12. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел изпълнение на услугата качествено; 
 

13. да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители (при деклариране на такива), в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 5 (пет) 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 ЗОП (клаузата ще бъде включена в случай, 
че изпълнителят ползва подизпълнител); 

 
14. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители извън 

посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, 
предвидени в ЗОП (ако е приложимо); 

 
15. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този 

Договор; 
16. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението 

на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
17. да поддържа стриктно деловодство, както и пълна и точна счетоводна 

и и друга отчетна документация за извършените услуги по договора съгласно 
изискванията на нормативната уредба; 

18. да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без протест всички неправомерно 
получени средства; 

 
19. да спазва сроковете по този договор; 

 
20. да извършва всички услуги по настоящия договор при спазване на 

всички действащи разпоредби за събиране и транспортиране на отпадъците; 
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, 
количество 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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и качество; 
 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през 
целия срок на Договора, или да извършва проверки във всеки момент от 
изпълнението на договора, при необходимост и на мястото на изпълнение на 
Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

 
3. да представя рекламации по изпълнението на услугата; 

 
4. да откаже приемане на съдовете за събиране на смет, когато не 

отговарят по вид и състояние на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 

5. да откаже по-нататъшното изпълнение на услугата на основание 
изчерпването на предвидените финансови средства, като отправи писмено 
предизвестие със срок от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 

1. да използва предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдове според 
тяхното предназначение, както и да осигури правилна експлоатация на 
предоставените съдове; 

 
2. да не изхвърля в съдовете опасни и строителни отпадъци; 

 
3. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато 

отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор; 
 

4. да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  Цената  в  размера,  по  реда  и  при 

условията, предвидени в този Договор; 
 

5. да осигури безпрепятствен достъп на специализираната 
сметосъбираща техника и обслужващият я екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай 
че е подадена информацията по чл.4 от настоящия договор; 

 
6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението 

на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред 
изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

 
7. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

 
8. да обработва предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ негови лични данни, 

на неговите представители и на наетия от него персонал във връзка с 
осигуряване на достъп до територията на военното формирование в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 
 

Чл.16. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен месец 

се документира с протокол за приемане на услугата, който се подписва от 
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представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в два оригинални 
екземпляра – по един за всяка от Страните (Приложение № 1 към настоящия 

договор). 
 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 

1. да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, 
когато се установят несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци при изпълнение на услугата, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от 

договореното като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по подходящ начин. 
 

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

Чл.18. При забава в изпълнението на задълженията по настоящия договор, 
констатирана от изправната страна, неизправната страна дължи на изправната 
неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на 
сто) от стойността на просрочената част на задължението. 

Чл.19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение 
на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 
качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за 
това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска 3% (три на сто) от стойността на 
неизпълнената част от договора и да го прекрати. 

 

Чл.20. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от 
стойността на неизпълнената част от договора. 

 

Чл.21. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не 

ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или 
обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, 
съгласно приложимото право. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
 

Чл.22. Този Договор се прекратява: 
 

(1) с изтичане на срока на договора или до изчерпване на осигурения 
финансов лимит; 
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(2) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, 

за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата 
страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността и да 
представи доказателства; 

 
(3) при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която 
съответното лице е установено; 

 
(4) при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 

 
(5) когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по 

несъстоятелност или ликвидация; 
 

(6) при обоснована необходимост от сключване на договор с 
общината, в района на която се намира военното формирование, и/или 
наличието на по-изгодни условия за изпълнение на услугата чрез местната 
община. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки по 
изпълнението на договора. 

Чл.23. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от 
страните, изразено в писмена форма (по взаимно съгласие на страните), като 
насрещната страна е длъжна да се произнесе в 30 (тридесет) дневен срок от 
уведомяването за прекратяване на договора на това основание. 

 

Чл.24. (1) Всяка от Страните може да развали договора едностранно 
при системно неизпълнение (3 и повече пъти), както и при виновно 
неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при 
условията и с последиците съгласно чл.87 и сл. от Закона за задълженията и 
договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 
Страна до неизправната страна и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част 
от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно 
неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от 
следните случаи: 

 
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в 

срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила; 
 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 
10 (десет) дни без да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Спецификацията 
за необходимите видове и количество съдове за събиране на отпадъци по 
обособени позиции и Техническото предложение. 

 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от 
ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от 
прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, 
ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

Чл.26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при 

прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално 
дължимите плащания; 

 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на 

Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и 
поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по 
установения ред Услуги. 

 

Чл.28. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този 

Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. За 
целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон (като например земетресение, пожари, 
наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и 
забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с 
административен акт на държавен или общински орган); 

 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от 
настъпване на непреодолимата сила. като посочи в какво се състои непреодолимата 
сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди; 

 
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 

спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да 
продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани 
от непреодолимата сила; 
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(4) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 
 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди 
настъпването на непреодолима сила; 

 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на 

непреодолима сила; или 
 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са 
довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

 
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила; 

 
(6) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, 

изходящ от компетентен държавен или общински орган. 
 

VIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 
 

Чл.29. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни 

споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в 
съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

 

Чл.30. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите 

подизпълнители, ако има такива) е длъжен да спазва всички приложими 

нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 
предмета на Договора, и в частност,всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 
чл.115 от ЗОП. 

 

Чл.31. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата 
Страна, станала известна при или по повод изпълнението на Договора. 

 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, 
Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след 
предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не 
може да бъде отказано безпричинно. 

 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 

Конфиденциална информация, когато: 
 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без 
нарушаване на този Договор от която и да е от Страните; 
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2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и 
да е от Страните; или 

 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до всяка от страните, всички 

нейни поделения, всички нейни служители и наети от нея физически или 
юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на 

 

Конфиденциалната информация, остават в сила и след прекратяване на Договора на 
каквото и да е основание. 

 

Чл.32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 
Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение - когато е 

приложимо) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото 

право. 
 

Чл.33. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или 
неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

 

Чл.34. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано 
писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

 

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на Страните са, 
както следва: 

 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 

 
Адрес за кореспонденция: ………………… 

 
Тел.: …………………………………………. 

 
Факс: ………………………………………… 

 
e-mail: ……………………………………….. 

 
Лице за контакт: …………………………………………. 

  
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
Адрес за кореспонденция: …………………. 

 
Тел.: …………………………………………. 

 
Факс: ………………………………………… 
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e-mail: ……………………………………….. 

 
Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 10 (десет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 
изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. 

 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако 

е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените 
по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

 
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета 
на дейност, срока на съществуване, органите на управление и 
представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването в 
съответния регистър. 

 

Чл.35. Настоящият договор, в т.ч. Приложенията към него, както и 
всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с 
тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно 
българското право. 

 

Чл.36. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до 

него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото 
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете 
за попълване на празноти в договора или приспособяването му към 
нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, 
а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд. 

 

Чл.37. Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от Страните. 
 

Чл.38. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него 

следните приложения: 
 

Приложение № 1 – Протокол за приемане на услугата, 
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Приложение № 2 – Спецификация за необходимите видове и 
количества съдове за събиране на отпадъци (ще бъде приложено при 

сключването на договор); 
Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ще 

бъде приложено при сключването на договор); 
 

Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ще бъде 
приложено при сключването на договор). 
 
 
 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

_____________________ _____________________  
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Приложение № 1 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА 
 

„Извозване на смет на военно формирование 28000 – Граф 
Игнатиево 

 

(образец) 
 
 

Днес, __.__.202_г., комисия, назначена със заповед № 
_________/_______г. 

 

на командира на военно формирование __________-__________, в състав: 
 

Председател: ______________________________ 
 

и членове:  1. _____________________________  
2. _____________________________  
3. _____________________________  
4. _____________________________  

в присъствието   на   представителя   на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   по   договор   №  
________/________г. – ___________________________________________, с 
ЕГН  
_________________, л.к. № _____________________, изд. 
___________________  
от ___________________, на длъжност ______________________________, 

 
 

се събра с цел приемане на изпълнението на услугата „Извозване на смет на 
военно формирование _____________-__________ през месец ____________ 
202_г. и 

КОНСТАТИРА: 
№ Дата на Брой Регистрационен Представител на Представител на 

 извършеното реално номер на Изпълнителя възложителя 
 

смето- изпразнени сметосъбиращия 
    

 Име и подпис Длъжност, подпис 

 събиране контейнери автомобил фамилия  име и  

      фамилия  
        

1.        
        

2.        
        

3.        
        

4.        
        

5.        
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1. Контейнерите за сметосъбиране са в ___________________ 
(състоянието на съдовете за смет). 

2. Описва се изпълнението на услугата (реално извършените дейности 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията 

 

ЗАКЛЮЧАВА: 
 

(Оценява се съответствието на извършените от фирмата дейности (по 
количествени и качествени показатели) със заложените в договора изисквания 
за изпълнение на услугата). 

 

На основание направеното заключение, комисията 
 
 

ПРЕДЛАГА: 
 
 

1. Да се приеме изпълнената услуга през месец _______ 202__г. в пълен 
обем и да бъде изплатена договорената цена за месеца: _____ 
(_______________) без вкл. ДДС. 

 

2. Да се приеме изпълнената услуга през месец _______ 202__г. с 
приспадане от цената на услугата на неустойка/и за: 

 

- забава   на   изпълнението   на   услугата   в   размер   на   _____ 

 

(_____________________) без вкл. ДДС. 
 

- отклонение  в  качеството  на  изпълнение  на  услугата  в  размер  
на __________;  

Окончателната цена за изплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

________________ за изпълнението на услугата „Извозване на смет” е в размер 
на _____ (___________________) без вкл. ДДС.  

3. Да не се приеме услугата. 
 
 

КОМИСИЯ на в.ф. _______-_______ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Председател: ___________________  

Членове:    1. ___________________ _________________________________ 

 2. ___________________  

                3. ___________________  

                4. ___________________  

 

 

Отпечатано в 2 (два) екземпляра: 
 

1. Екземпляр № 1 - за военно формирование 28000 – Граф Игнатиево;  
2. Екземпляр № 3 - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ _________________. 


