
 
 

 
 

Приложение № 1 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма включва: 

 

1.  Участниците да декларират и докажат техническо и финансово обезпечаване за 

изпълнение на услугата; 

2.  Услугата се извършва след подаване на заявка от възложителя по факс, телефон или 

електронна поща; 

3.  Време за реакция от страна на изпълнителя, до 24 часа след подаване на заявката от 

възложителя; 

4.  Изпълнителя почиства за своя сметка замърсените площи при изпълнение на 

услугата; 

5.  Полезния обем на изгребната септична яма в БРСЦ – Враждебна, гр.София, кв.”Нова 

Враждебна” е 150м.куб. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

/образец на техническо предложение/ 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

 
 

ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
       УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
           1700 – СОФИЯ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  

по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет: 
„Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” 

 
   
 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
 В отговор на публикувана от Вас публична покана за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет:„Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” ,Ви 
представяме нашето техническо предложение за изпълнение,като декларираме, че: 
  

1.Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на 
Техническата спецификация - Приложение №1 към поканата на възложителя. 

2. Приемам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката за срок от две 
години от датата на сключване на договора. 

3. Предлагам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката, в съответствие 
с изискванията на Техническата спецификация /Приложение №1/ на възложителя,с място 
на изпълнение на услугата на територията на: БРСЦ – гр. София, кв. „Нова Враждебна”, 
ул. „Челопешки шосе” №31, както следва* : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
  4. Настоящата оферта е валидна за срок от ….. дни /не по-малко от 60 /шестдесет/ 

календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
  5. Приемам/е изцяло предложения проект на договор и при решение за 

определянето ми/ни за изпълнител ще сключа/им договора по надлежен начин.** 
 
 
 Дата: ..... /04/2012г.                Подпис и печат: ………………… 
                /длъжност и име/ 
 
  

Забележка: *Участникът задължително представя подробно описание на дейностите и 
организацията на работа, които възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката съгласно 
Техническата спецификация /Приложение №1/, като следва да декларира техническото и 
ресурсно обезпечаване изпълнението на услугата.  
** В случай, че не се приемат някои от клаузите по проекта на договора, това се указва изрично и 
към офертата за участие се прилага задължително становище по съответната клауза. 
 



Приложение №3 

  

 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

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

2. Седалище и адрес на управление : 

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

ЕИК по Търговския регистър: ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

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

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще 

бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от 

участника в пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

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

Титуляр на сметката 

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

 

 

Дата : ............................2012г.    Подпис и печат : .................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение №4 

                    /образец на ценово предложение/ 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

 
 
 

ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
       УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
           1700 – СОФИЯ 

 
 

  
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
   
 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
 След като се запознах /-ме  с публикуваната публична покана на Портала на 
обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки и достъпните на профила 
на купувача на интернет адреса на възложителя приложения към публичната покана, 
заявявам/е своето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” , както следва: 
 

1. Предлагам/-е  единична цена за изпълнение на услугата в размер на ………..  
/………………………………………….……../ лв. без включен ДДС за 1 куб. метър. 

  Така предложената единична цена включва всички разходи, свързани с 
изпълнение на поръчката по изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма с 
място на изпълнение на услугата на територията на: БРСЦ – гр. София, кв. „Нова 
Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” №31, съгласно Техническите изисквания  на 
възложителя - Приложение № 1 към поканата, е формирана по следния начин /описва 
се подробно/ : 

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

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

 
 
 
 Дата: ..... /04/2012г.                Подпис и печат: ………………… 
                 /длъжност и име/ 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 5 

 

Д О Г О В О Р 
 

№ .……….. / ... 04.2012 г. 
 

 

ЗА ИЗПОМПВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ОТ ИЗГРЕБВАЕМА СЕПТИЧНА ЯМА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА БРСЦ 

 
Днес, … 04. 2012 г., в град София между:           

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: София 1700, ул. 
„Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписвания под ЕИК 121396123, представлявано от ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ, в 
качеството на Главен изпълнителен директор, наричано накратко Възложител, 
и 
2. …………………………………………………… , със седалище и адрес на управление: 
……………………………………………………….., вписано в Търговския регистър на 
Агенцията по вписвания под ЕИК ……………, представлявано от ………………………... 
……………………………….. в качеството на Управител, наричано накратко Изпълнител, 
на основание чл.101e, ал.1  от ЗОП, за определяне на изпълнител на обществена поръчка 
чрез публичната покана с предмет: „Изпомпване на отпадни води от изгребваема 
септична яма на територията на БРСЦ”, гр.София, р-н „Кремиковци”, кв. „Нова 
Враждебна”, ул.„Челопешко шосе”№31, и утвърден от възложителя Протокол № 
……....……... /2012г. от заседание на длъжностните лица, определени със Заповед № 
………….….. /2012г. на Главния изпълнителен директор,се сключи настоящият Договор. 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу заплащане да извърши 
услуга  по изпомпване на отпадни води от изгребваема септична яма на територията на 
БРСЦ, съгласно техническите изисквания на възложителя /Приложение №1/, в 
съответствие с техническото предложение /Приложение №2/ на изпълнителя. 
 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок 
на действие две години или до изчерпване на финансовия ресурс до 30 000 /тридесет 
хиляди/  хиляди лева. 
 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.3./1/ За изпълнение предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати 
сума, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя /Приложение № 2 към договора/ 
за изпомпване на 1м2 отпадни води в размер на .…...... /……...………………../ лева, без 
ДДС. Цената включва разходите на Изпълнителя, описани в ценовото му предложение. 
/2/ Възнагражденията по ал.1 се заплащат по банковата сметка на Изпълнителя, 
посочена по-долу, до 10-то число на месеца, следващ този, в който е извършена 
услугата, въз основа на издадена от Изпълнителя фактура и двустранно подписан 
протокол за количеството /в куб.м/ изпомпани води.  
Банка: …………………………………… 
IBAN: …………………………………... 
BIC: ……………………………………... 
/3/  Цените по договора са твърди и не подлежат на преразглеждане в срока на договора. 
 
 

IV. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 



Чл.4. /1/ Изпълнителят извършва услугата след предварително подадена заявка от 
страна на Възложителя по телефон, факс или на електронна поща, 
/2/ Срок за изпълнение на услугата на Изпълнителя - до 24 /двадесет и четири/ часа от 
подаване на заявката. 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.5 БРСЦ–гр.София,р-н „Кремиковци”, кв.„Нова Враждебна”, ул.„Челопешко шосе” 
№31. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.5. Изпълнителят има право да получи цената на услугата в размер, по начин и в 
сроковете, определени в настоящия договор. 
Чл.6. Изпълнителят е длъжен: 
/1/  да извършва услугата качествено, без да пречи на работата на Възложителя в 
съответствие с техническите изисквания /Приложение №1/ и Техническото 
предложение /Приложение №2/; 
/2/    да издава фактура на Възложителя за реално дължимите суми за съответния месец; 
/3/ да почиства за своя сметка замърсените площи на територията на БРСЦ и 
прилежащите терени; 
/4/ да подписва протоколи за количеството изпомпвани води;  
/5/ да извършва услугата в срок до 24 часа след подаване на заявката. 
Чл.7. Възложителят има право да упражнява контрол над работата на Изпълнителя по 
всяко време на изпълнение на задълженията му по чл.1. 
Чл.8. Възложителят е длъжен: 
/1/ да заплати на Изпълнителя цената на извършената по чл.1. услуга съгласно срока 
определен с чл.З., ал.2; 
/2/   да осигури свободен достъп на техниката на Изпълнителя до изгребваемата яма; 
/3/ да определи длъжностно лице, което да подписва съставения от Изпълнителя 
протокол за обема извършена работа, като същото следва да присъства на място в 
момента на извършване на услугата. 
 

VII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.10. При забава на плащанията по чл. З от настоящия договор с повече от 10 /десет/ 
работни дни, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната 
лихва за всеки просрочен ден. 
Чл.11. При забавено изпълнение предмета на настоящия договор с повече от един ден от 
датата на подадената заявка, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 
0,5 % за всеки просрочен ден върху стойността на договора. 
Чл.12. При забавено изпълнение на услугата, в резултат на което са замърсени 
отточните води на територията на БРСЦ, Изпълнителят носи пълна материална 
отговорност за нанесените щети и отговорност пред съответните контролни органи за 
опазване на околната среда. 
Чл.13. При виновно неизпълнение на останалите задължения на страните по договора, 
неизправната страна отговаря за всички преки и непосредствени вреди и пропуснати 
ползи. 
 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.14. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят представя гаранция за 
изпълнение, представляващи 3 % от стойността му. Видът на гаранцията - парична сума  
или банкова гаранция се избира от Изпълнителя. 
/1/ в случай, че Изпълнителят избере да внесе гаранция под формата на парична сума, 
тя се превежда по банковата сметка на Възложителя:  
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК  
IBAN: BG88RZBB91551032734305  
BIC: RZBBBGSF 
 



/2/ В случай, че Изпълнителят избере да внесе гаранция под формата на банкова 
гаранция, то следва да бъде издадена от банка, която писмено и безусловно се 
задължава да плати на Възложителя,при предявяване,сумата за гаранция за изпълнение. 
Оригиналът на банковата гаранция се представя при сключване на договора за 
изпълнение на услугата. Срокът на банковата гаранция следва да бъде не по-кратък от 
срока на действие на договора, удължен с 10 /десет/ календарни дни. 
Чл.15. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30-дневен срок от датата на 
приключване действието на договора, без да се дължи лихва от страна на Възложителя. 
Чл.16. В случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя гаранцията за 
изпълнение на договора не се възстановява. 
 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.17. Договорът се прекратява с изтичане срока на действие или изчерпване на 
финансовия ресурс до 30 000 / тридесет хиляди/ лева, независимо което от събитията 
ще настъпи първо. 
Чл.18. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни 
обстоятелства, възникнали след сключването му, и които не е могъл да предвиди при 
подписването на настоящия договор, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
Чл.19. Всяка от страните има право да прекрати едностранно договора с 14 - дневно 
писмено предизвестие в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора 
от другата страна. 
 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.20. Този договор не може да бъде изменян или допълван, освен в случаите по чл. 43, 
ал. 2 от ЗОП. 
Чл.21. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 
действащото българско законодателство. 
Чл.22. Всички спорове между страните се решават чрез проговори, а при непостигане 
на съгласие – от съда по реда на ГПК. 
Чл.23. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожността на друга 
клауза или на договора като цяло. 
Чл.24. Този Договор се тълкува и прилага съгласно законите на Р.България. 
Чл.25.Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга 
във връзка с този Договор, се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или 
чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, на следните адреси: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ЦУ на „Български пощи” ЕАД 
София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1, бл. 31 
Факс: 02/962 53 29 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
………………………………........……………….. 
 
/1/ Всяко уведомление ще се счита за получено: 
- при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу подпис; 
- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата на доставка, 
отбелязана върху известието за доставяне или на куриерска разписка; 
- при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при получаване на потвърждение 
за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение; 
 
/2/ Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневния срок от 
другата Страна относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми или неправилното 
уведомление за промяна на адреса, ще освободи другата Страна от отговорност за 



неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този Договор, освен ако промяната е 
настъпила по силата на приложим закон. 
 
Лица за контакт:  
1.Сашо Ламбов - Ръководител отдел „Поддръжка на сградния фонд и туристическа дейност” 
Дирекция „Управление на човешките ресурси и собствеността” - тел.: 02/9493389, 
2. ………………………………………….., длъжност …….……..., тел.: ……………,  
 

Договорът, с приложенията към него се състои от …...  /…………............. / листа и  
бе съставен и подписан  в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  
 

Неразделна част от настоящият договор са следните приложения: 
 
  Приложение №1 – Технически изисквания. 
  Приложение №2 – Техническо предложение.  
  Приложение №3 – Справка за административни сведения за участника. 
  Приложение №4 – Ценово предложение.  
 Приложение №5 – Документи, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
 Приложение №6 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………...……. 
 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ                                                  …..…………………………………..……   
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
„ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ……..……………………..…………..…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   Приложение № 6 

 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 
 

Долуподписаният/-та, ….…………………………………..………………………..…..    с 
ЕГН:…………..., л.к. № ………………, изд. на ............. от МВР - …....….., в качеството ми на  
............................................... (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, 
член на УС и т.н) на ……................................................................................…… (изписва се точно 
наименованието на участника - ФЛ/ЮЛ),  със седалище и адрес на управление 
..................................................................................................................................., ЕИК 
………………... на Търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България, 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпомпване на 
отпадни води от изгребваема септична яма на територията на БРСЦ” , гр.София, р-н 
„Кремиковци”, кв.„Нова Враждебна”, ул.„Челопешко шосе” №31, с настоящата 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на обществена 
поръчка. 

2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………04.2012 г.               Декларатор: ........................... 

 

 


