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         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисия за 

регулиране на съобщенията (КРС) публикува настоящата обява, с която Ви кани да 

участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на 

абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София“. 

 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 

условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура. 

 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

условия и изисквания, представени в обявата.  

 

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за 

регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. ”Гурко” № 6, ет. 2, стая № 201 в срок до 

17:30 часа на 09.10.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.10.2017 г. в 14:00 

часа в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6. В случай, че офертите се подават по пощата, 

участникът следва да осигури условия офертите да са постъпили в деловодството на КРС 

до крайния срок за подаване на офертите. Оферти постъпили след крайния срок не се 

разглеждат. 

Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към: 

Красимир Василев  –  КРС, гр.София, ул. “Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2776 ; e-mail: 

kvassilev@crc.bg 
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I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с 

предмет: „Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка 

на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”. 

2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки участник, който 

отговаря на обявените от Възложителя условия.  

            3. Всеки участник в поръчката може да подаде само една оферта. 

  

 

ІІ. ОБЕКТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

Обект на поръчката е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на 

абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”. 

           Прогнозната стойност на поръчката е 5000 лева без ДДС. 

            

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

Техническите изисквания са посочени в Приложение 3 към настоящата обява. 

 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА 

ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ.   

 

Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 

2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.. 

3. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата и срок за изпълнение на 

поръчката. 

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника. 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки, попълнена по образец, съгласно Приложение 4 от настоящата обява. 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, попълнена 

по образец, съгласно Приложение 5 от настоящата обява. 

7. Списък на извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката,  извършени през последните три години, включително стойностите, датите и 

получателите, придружен с доказателства за извършените дейности. 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

9. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение „Предлагани Ценови 
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параметри” (Приложение 2). 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (ако такива ще бъдат 

използвани) и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, както и доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. 

11. Декларация  за съгласие за участие като подизпълнител (ако такива ще бъдат 

използвани). 

  

 12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител. 

 13.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП). 

 14. Декларация за срок на валидност на офертата; 

  15. Декларация за липса на свързаност ; 

  16. Декларация за конфиденциалност (когато е приложимо ). 

17. Документ/и, доказващ/и, че участникът разполага с квалифицирани 

специалисти в образователно квалификационна област „Топлотехника“;  

18. Документ/и, доказващ/и, че участникът разполага с квалифициран/и 

електроспециалист/и в обхвата на предмета на поръчката.  

19. Валидно удостоверение за вписване по чл. 44, ал. 1 в публичния регистър на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 

 

 

       V. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предметът на поръчката включва следните дейности:  

-  демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови 3 (три) броя помпи и 

настройка съществувашото оборудване на абонатна станция в сграда, находяща се в гр. 

София на ул. Гурко № 6; 

2. Мястото на изпълнение на поръчката е в абонатна станция за отопление и битово 

горещо водоснабдяване, находяща се в сградата на ул. Гурко № 6, в гр. София.  

3. Срок за изпълнение на поръчката- до 30 дни, считано от датата на подписване на 

договора за изпълнение на поръчката. 

    

VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. 

1. Участникът следва да разполага с най малко двама квалифицирани специалисти 

в образователно квалификационна област „Топлотехника“;  

2. Участникът следва да разполага с най малко един квалифициран електро 

специалист в обхвата на предмета на поръчката;  

3. Участникът следва да e доставки през последните три години със същия предмет 

или сходен на настоящата поръчка; 

4. Участникът следва да представи актуално удостоверение за вписване по чл. 44, 

ал. 1 в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;  

5. Участникът следва да извърши обследване и изготви доклад за очакваните 

енергийни спестявания от потребление на електроенергия от новите помпи в абонатната 

станция; 
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6. Изисквания към оборудването: 

- Участникът следва да достави и монтира, нови, неупотребявани помпи;  

- Помпите следва да са придружени с декларация за съответствие и пълна 

документация от производителя;  

- Новите помпите следва да заместят в пълен обем повредените помпи; 

– Ниско ниво на хидравличен шум; 

-  Ниска консумация на енергия; 

- Енергиен клас мин. А; 

- Степен на защита мин. IP44; 

- Индекс на енергийна ефективност (EEI) под 0.23; 

 - Изпълнителят следва да настрои цялото монтирано оборудване в абонатната 

станция в обхват след топломера до изходящия фланец на помпите за отопление.   

 - Изпълнителят следва да напълни с вода вътрешносградната инсталация и да  

извърши 72 – часови проби на новомонтираните помпи; 

- Изпълнителят извозва и предава на пункт за отпадъци демонтираните цветни и 

черни метали, като товарителницата и получената без транспортните разходи сума се 

внася в счетоводството на Комисията за регулиране на съобщенията 

 

VІІ. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Офертите трябва да бъдат адресирани до Комисията за регулиране на съобщенията, 

гр. София, ул. “Гурко” № 6, и представени от участника лично или от упълномощен от 

него представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 

пратка с обратна разписка, в деловодството на Комисията на ул. “Гурко” № 6 до 17:30 ч. 

на  09.10.2017 г., включително.  

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат 

със срок на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на 

отваряне на офертите от Възложителя.  

 

        VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА 

 

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 

запечатана непрозрачна опаковка. 

2. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно приложение 

„Предлагани Ценови параметри” (Приложение 2). 

3. Върху опаковката  с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

Адрес:  

3.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 

3.2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес. 

3.3. Наименованието на поръчката.  

4. Във връзка с подготовка на офертите, кандидатите могат да извършат оглед в 

помещението на абонатната станция, след предварителна заявка на телефони за контакти: 

02/949 2776 – Красимир Василев. 

ІХ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ, 

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ . 
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1. Комисия от длъжностни лица, определени от Възложителя за разглеждане и 

оценка, извършва проверка за комплектността на подадените предложения и 

съответствието им с обявените изисквания за участие. 

2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в 

настоящата обява.  

3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база 

критерий за възлагане: „най-ниска цена”.  
 

                                                                                                                                          

Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка 

на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София ” 

 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника и ЕИК/ 

представлявано от  

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена в качеството му на /длъжност/ 

. ………………………………………………………………………………………… 

телефон/ факс: ........................................... 

e-mail :…………………………………… 

Адрес на участника : 

………………………………………………………………………………………… 

/код. град. Община. квартал . улица №, бл. ап./ 

 

1. Предлагаме да извършим демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на 

нови 3 (три) броя помпи и настройка на абонатна станция, съгласно заданието на 

Възложителя. 

 2. Офертата ни е валидна …………….. календарни дни, считано от датата 

на отваряне на същата от Възложителя (не по-малко от 90 календарни дни). 

            3. Срок за доставка и монтаж - … (………) календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора.  

             4. Гаранционен срок -  … (………) месеца,  /не по-малък от 36) месеца/, считано от 

датата на доставката.  

4.1. В рамките на гаранционния срок ще извършвам по един път в началото и в 

края на отоплителния сезон проверка на монтираното в абонатната станция оборудване; 

4.2. В рамките на гаранционния срок ще изготвям при необходимост и изискване от 

Възложителя становища и препоръки за правилното експлоатиране и поддържане на 

монтираното в абонатната станция оборудване. 
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5. Местоположение на сервиза, точен адрес : 

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

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

. 

(Участникът описва начин да осигури гаранции за доставяното оборудване за своя 

сметка, за да отстрани всички дефекти, да демонтира или да поправи доставените 

помпи, и частите, които са  били надлежно инсталирани, но са показали дефекти поради 

грешки в проектирането, материалите или производствени дефекти. Тази гаранция се 

отнася за помпите и/или компонентите, демонтирани или ремонтирани от датата на 

ремонта или демонтирането). 

6. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор 

7. Приемаме да представим при доставката следната документация (на български език):  

- Сертификат за качество от производителя; 

- Сертификат/декларация за произход;  

- Сертификат/Декларация за съответствие, съгласно закона за техническите 

изисквания към продуктите; 

- Инструкция за експлоатация, поддръжка и ремонт.  

- доклад за очакваните енергийни спестявания от потребление на електроенергия от 

новите помпи в абонатната станция; 

8. Мястото на изпълнение на предмета на поръчката е сградата на ул. 

„Гурко“ № 6 в гр. София.  

9. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея условия 

за участие в процедурата относно  изготвяне, представяне на офертата и 

изпълнение на поръчката, които заявяваме, че приемаме. 

10. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението 

на поръчката, както и дела на тяхното участие. 

            11. Доставените помпи ще отговарят на посочените технически изисквания, 

наредби и стандарти. 

 

 
 

Дата: ……………… 2017 г.                            УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                           (подпис, печат) 
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Образец 

 ДО                        Приложение 2 

       КРС 

 

 

П Р Е Д Л А Г А Н А   Ц Е Н А 

 

 
от  …………………………………………………………......................................…………… 

/наименование на участника/ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Представяме на Вашето внимание ценовата си оферта за демонтаж на повредени 

помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на абонатна станция в сграда, 

находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София. 

 

 

 

1. Цена за демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови 3 (три) броя 

помпи и настройка на абонатна станция е: …... (словом……………..) лв.  без ДДС  

 

2. Обща цена за изпълнение на поръчката (вкл. за демонтаж на повредени помпи, 

доставка и монтаж на нови помпи и настройка на абонатна станция в сграда ) е: …... 

(словом……………..) лв.  с  ДДС.  

 

 

При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната цена. 

В случай на разминаване между изписаните с цифри и с думи цени, за меродавни се 

считат изписаните с думи.  

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на 

проекта на договора. 

 

 

В посочената от нас стойност са включени всички разходи за доставка на стоката и за 

изпълнение на поръчката. 

 

  

  

 

Дата ......................... 2017 г.   С уважение: ...........………………  

                                                                                             /име, длъжност, подпис и печат/ 
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Приложение № 3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка 

на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София” 

 

 

 

1. Поръчката се състои в демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на 

нови помпи и настройка на абонатна станция в сграда, находяща се в гр. София. 

2. Параметрите на повредените помпи са следните:  

2.1. Първа помпа: тип UPS 32 – 120 / F; 400 – 415 V, 3 ⁓,  50Hz; Клас на защитеност (IEC 

34-5): X4D; Изолационен клас (IEC 85): F; 

2.2. Втора помпа: Тип UPS 80 – 120 / F; 400 – 415 V, 3 ⁓,  50Hz; Клас на зашитеност (IEC 

34-5): X4D; Изолационен клас (IEC 85): F; 

2.3. Трета помпа: Тип UPS 32 – 60 / F; 400 – 415 V, 3 ⁓,  50Hz; Клас на зашитеност (IEC 

34-5): X4D; Изолационен клас (IEC 85): F; 

3. Новите 3 (три) броя помпи трябва да са подходящи за циркулация на течности в 

отоплителни системи с променливи дебити: 

- Помпите следва да са нови, неупотребявани;  

- Помпите следва да са придружени с декларация за съответствие и пълна 

документация от производителя;  

- Новите помпите следва да заместят в пълен обем повредените помпи; 

– Ниско ниво на хидравличен шум; 

-  Ниска консумация на енергия; 

- Енергиен клас мин. А; 

- Степен на защита мин. IP44; 

- Индекс на енергийна ефективност (EEI) под 0.23; 

 - Участникът следва да настрои цялото монтирано оборудване в абонатната 

станция в обхват след топломера до изходящия фланец на помпите за отопление.   

 - Участникът следва да извърши 72 – часови проби на новомонтираните помпи; 

4. Мястото на изпълнение на поръчката е в абонатна станция за отопление и битово 

горещо водоснабдяване, находяща се в сградата на ул. Гурко № 6, в гр. София;  

5. Срокът на изпълнение на поръчката е до 30 дни от датата на подписване на 

договора;  

6. Мястото на изпълнение на поръчката е абонатна станция за отопление и битово 

горещо водоснабдяване, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София;  
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Снимка на местоположение на монтираните в абонатната станция повредени 

помпи: 

   

 

 Първа    Втора         Трета 

  помпа    помпа         помпа 
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                                                                                                           Приложение №4 

(образец) 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

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

от Участник във връзка с 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на 

абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София” 

 

Долуподписаният /-ната/ 

представляващ     в качеството си на 

със седалище         и адрес 

на управление:        , тел./факс:  

 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №  

 , 

ИН по ЗДДС № 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. 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. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна. 

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или 

т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран. 

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

 

г.                                                                Декларатор: 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от реабилитирани 

лица. 
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                                                                                                                         Приложение № 5 
                                                                                                               (образец) 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

от Участник във връзка с 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на 

абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София ”  

Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и 

адрес  

на управление:        , тел./факс:  

 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №  

 , 

 ИН по ЗДДС №     

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Участникът, който представлявам:  

- 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 кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

- 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 кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

                             ( невярното се зачертава) 

 

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

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят 
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участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, 

технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо) 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  

   г.      Декларатор:     

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат 

самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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Приложение № 6   

             Проект! 

 

ДОГОВОР 

 

          Днес, .............................. 2017 г. в гр. София, между: 

 

1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „ген. 

Йосиф В.Гурко" № 6, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков - 

председател и Соня Маджарова - главен счетоводител, наричано накратко „Възложител" от 

една страна, и 

 

 

2…….………………. , ЕИК……., със седалище и адрес на управление:….….., 

представлявано от…., на длъжност …., наричан накратко „Изпълнител” от друга страна, в 

изпълнение на Решение № … от ……г. за определяне на изпълнител ce състави и подписа 

настоящия договор за следното: 

 

 

I. Предмет на договора. 

1.1. Възложителят възлага, a Изпълнителят приема да извърши доставка и монтаж на 3 

(три) броя помпи, демонтаж на повредени помпи и настройка на абонатна станция, 

находящи се в сграда, на ул. „Гурко“ № 6, гр. София срещу определено в договора 

възнаграждение в КРС съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1 от договора. 

1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

1.3. При доставката се представят следните документи (на български език):  

- Сертификат за качество от производителя; 

- Сертификат/декларация за произход;  

- Сертификат/Декларация за съответствие, съгласно закона за техническите 

изисквания към продуктите; 

- Инструкция за експлоатация, поддръжка и ремонт. 

II. Цена. 

2.1. Цената за изпълнение на договора е в размер на ....... лв. без ДДС или ....... лв с ДДС. 

2.2. Цената, посочена в Приложение № 2 от договора, е неизменна за срока на действие на 

договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

 

III. Условия и начин нa плащане. 

3.1. За дейностите по т.1.1. съгласно Приложение № 1 от договора, Възложителят се 

задължава да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение по т. 2.1 от договора, 

след извършване на цялостната дейност, в рамките на 10 работни дни от представяне на 

оригинална фактура и двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол, 

от представителите на двете страни, определени в т. 11.3 от договора.  

3.2. Плащането към Изпълнителя ще се извърши чрез банков превод по следната банкова 

сметка:……..  
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IV. Срок и условия за изпълнение. 

 

4.1. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите по т.1.1. съгласно Приложение № 

1 от договора в срок до…. 30 дни от датата на сключване на настоящия договор. 

4.2. Възложителят приема от Изпълнителя изпълнението на дейностите, съгласно 

Приложение № 1, като в случай, че няма забележки, страните по договора или 

упълномощени от тях лица подписват окончателен приемо-предавателен протокол. 

4.3. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка  4.2 от договора не 

освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на изпълнението. 

4.4. B случай, че при изпълнение на дейностите бъдат констатирани несъответствия или 

явни недостатьци, те се отбелязват в констативен протокол, заедно със срок, в който следва 

да бъдат отстранени и не се подписва окончателен приемо-предавателен протокол по т. 4.2. 

4.5. Изпълнителят e длъжен за своя сметка в 14- дневен срок, считано от датата на 

уведомлението, да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.4. от договора. 

 

 

V. Права и задължения на Изпълнителя. 

5.1. Изпълнителят се задължава: 

5.1.1. да извърши доставка и монтаж на 3 (три) броя помпи, демонтаж на повредени помпи 

и настройка на абонатна станция, съгласно Приложение № 1, по реда и при условията на т. 

IV от настоящия договор, качествено и в срок съгласно техническото задание, както и 

нормативните изисквания за този вид работа. 

5.1.2. да спазва изискванията на всички действащи нормативни документи за изпълнение 

на подобен вид работа; 

5.1.3 да използва техника, която съответства на техническите нормативни документи и 

стандарти. Техническите неизправности не освобождават Изпълнителя от задълженията 

му по този договор; 

5.1.4. да поддържа мястото за демонтаж и монтаж на помпите и настройка на абонатната 

станция чисто и подредено, а след приключване на работата по обекта да изнесе за своя 

сметка всички отпадъци на определеното от съответните органи за целта място; 

5.1.5. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след 

приключването й; 

5.1.6. да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на ЗБУТ, 

пожаробезопасността и други нормативни документи; 

5.1.7. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на Възложителя; 

5.1.8. да се въздържа от всякакви действия, от които могат да последват вреди за 

Възложителя, включително да не разпространява данни, факти и сведения за Възложителя 

и неговата дейност, станали му известни при или по повод извършването на работата; 

5.1.9. да уведомява писмено Възложителя за извършени видове работи, които подлежат на 

закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно (скрити 

видове работи). Възложителят дава писмено разрешение за закриването им след 

подписването на двустранен протокол между страните; 

5.1.10. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в 

сроковете определени от Възложителя; 

5.1.11. да предаде изпълнението на дейностите (съгласно Приложение №1) на 

Възложителя c приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители 
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на двете страни по т. 11.3 от договора. 

5.1.12. да предостави на Възложителя цялата техническа, експлоатационна и др. 

документация на английски и/или на български език, необходими на Възложителя за 

понататъшната правилна експлоатация и работа на абонатната станция.  

5.2. Всички рaзходи, свързани c изпълнението по т. 5.1.12, са за сметка на Изпълнителя. 

5.3. Всички санкции, наложени от компетентни органи във връзка с изпълнението на 

договора, са за сметка на Изпълнителя; 

5.4. Договорите с подизпълнители, които Изпълнителят е сключил, не оказват влияние 

върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в този договор. 

Изпълнителят отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за своя. 

5.5. За изпълнение на дейностите, съгласно Приложение № 1, Изпълнителят има право: 

5.5.1 да получи от Възложителя необходимото съдействие за добросъвестното и срочно 

изпълнение на предмета на договора. 

5.5.2 да получи уговореното в договора възнаграждение по определения в т. II и т. III от 

договора размер и начин. 

 

 

VI. Права и задължения на Възложителя. 

6.1. Възложителят има право: 

6.1.1. да получи изпълнението по договора,  в съответствие с Приложение № 1 в 

уговорения срок. 

6.1.2 на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните 

работи, както и да контролира изпълнението на договора без да затруднява работата на 

Изпълнителя. Указанията на Възложителя по изпълнението са задължителни за 

Изпълнителя, освен ако не са в нарушение на нормативни изисквания или водят до 

съществено отклонение от техническото задание; 

6.1.3. да спира извършването на отделни видове работи, когато установи некачествено 

изпълнение и да иска поправката им за сметка на Изпълнителя. Указанията на 

Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя; 

6.1.4. при поискване да получава информация за междинни резултати в процеса на 

извършване на работите – предмет на договора; 

6.1.5. да прекрати едностранно договора при наличие на обективно обстоятелство, 

възникнало след сключване на договора, което налага неговото прекратяване. За това той 

трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три работни дни от възникване на 

обстоятелството. Заплащането на извършената до момента работа се определя на база на 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

6.1.6.  да откаже приемането на част или на цялата доставка и/или монтажа на 

оборудването, ако установи несъответствие на изпълнението, c уговореното в т. 1.1 от 

договора. 

6.2. Възложителят се задължава:  

6.2.1 да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение в срока и при условията на 

настоящия договор. 

6.2.2. да окaзва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно 

изпълнение на договора. 

6.2.3. да извършва непрекъснат контрол на обекта. При необходимост за решаването на 

възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното 

техническо лице в срок до два работни дни след писменото поискване на Изпълнителя; 
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VII. Гаранции. 
7.1. Гаранционният срок на доставените 3 (три) броя помпи е …… (……….) и започва да 

тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т.4.2 от договора. 

Предложеният гаранционен срок е в съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 4 

от Наредба No2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

7.2. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя 

за негова сметка. 

7.5. За проявените дефекти през гаранционния срок Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя. В срок до три работни дни след писменото уведомление Изпълнителят, 

съгласувано с Възложителя, започва работа по отстраняването на дефектите, която следва 

да завърши в минималния технологично необходим срок. 

7.6. В случай, че не изпълни задължението си по т.7.5., Възложителят възлага 

отстраняването на дефектите на друг избран от него Изпълнител, като разходите се 

покриват от Изпълнителя. 

7.7. В рамките на гаранционния срок ще извършвам по един път в началото и в края на 

отоплителния сезон проверка на монтираното в абонатната станция оборудване; 

7.8. В рамките на гаранционния срок ще изготвям при необходимост и изискване от 

Възложителя становища и препоръки за правилното експлоатиране и поддържане на 

монтираното в абонатната станция оборудване. 

 

 

VIII. Отговорности и неустойки. 

8.1. (1) B случай, че Изпълнителя не спaзи задълженията си в срока за изпълнение на 

договора, същият дължи неустойки в следните рaзмери: 

- 1,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) 

дни на забавата; 

 - 2 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 

 (2) B случаите на констатирани c протокол недостатъци в изпълнението по т. 4.4 

неустойката се дължи след изтичане на срока по т. 4.5. 

8.2. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава 

стойността на договора. 

8.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение Възложителят дължи 

неустойка в размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 

8.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 (тридесет дни), 

изправната страна има право да прекрати договора, c едномесечно писмено предизвестие. 
8.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

 

 

ІX. Прехвърляне на собствеността и преминаване на риска. 

9.1. Прехвърлянето на собствеността върху доставените помпи ce извършва със заплащане 

на уговорената цена по т. 2.1 от договора. 

9.2. Риска от погиване на абонатната станция преминава от Изпълнителя към Възложителя 

след подписване на двустранен приемо-пpедавателен протокол по т. 4.2 от договора. 
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Х. Непреодолима сила 

10.1. В случай, че Изпълнителят не може да изпълни задълженията си по този договор, 

поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало 

след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в 

тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми Възложителя за това. В 

случай, че уведомлението не бъде потвърдено от Възложителя, Изпълнителят не може да 

се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира 

изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако 

страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се 

възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице 

непреодолимата сила. 

10.2. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. Заплащането на извършените 

до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол. 

 

 

XІ. Прекратяване на договора. 

11.1.При виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора c едностранно 7 дневно 

писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 

11.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор c 30-дневно писмено 

предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. 

11.3. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 дни, 

изправната страна може да прекрати договора.  

11.4. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

11.5 .при обявяване на Изпълнителя в несъстоятелност или в ликвидация; 

11.7. При прекратяване или разваляне на този договор, Изпълнителят е длъжен да направи 

необходимото за бързото приключване на започнатите работи по изпълнението на 

договора до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи. 

11.8. Във всички случаи на прекратяване на договора Възложителят не е задължен да 

изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на 

Изпълнителя. 

 

 

XI. Общи разпоредби. 

11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, a при липса на съгласие от 

компетентния съд. 

11.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

11.3. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат рaзпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

11.4. Всички уведомления, съобщения и кореспонденция се извършват на следните адреси, 

телефони и факсове: 

 

За Възложителя:    За Изпълнителя: 
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При коректното изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се 

считат редовно уведомени. 

Отговарящи за изпълнението на договора от страна на Възложителя за времето на 

неговото действие са: .......………………., длъжност: ………..тел:………………..; ел. адрес: 

………..@………  
 

Отговарящи за изпълнението на договора от страна на Изпълнителя за времето на 

неговото действие са: ……………, длъжност: ……………………., тел.……………, ел. 

адрес: ……………@……..  

11.4. Определените лица по т. 11.4 подписват необходимите документи във връзка c 

изпълнението на договора. 

11.5. При промяна на данните, посочени в т. 11.4 от договора, всяка от страните e длъжна 

да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 

11.6. Неразделна част от този договор са следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

Приложение № 2 - Ценово предложение; 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от стравите. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

………………………… ………………………… 

д-р Веселин Божков  

Председател на КРС………………………… 

Соня Маджарова 

Главен счетоводител на КРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zasenova@crc.bg
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                                                                                               Приложение 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за срока на валидност на офертата 

 

 

Долуподписаният /-ната/ 

..........................................................................................,............................ издадена на 

................ от..............................., в качеството ми на ............................... на 

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

    /посочете длъжността/                   /наименование на 

участника/  

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: Демонтаж 

на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на абонатна станция в 

сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок 

от90 дни, считано отдатата на отваряне на офертите от страна на Възложителя. 

 

 

 

Дата ……………… 2017 г.       ДЕКЛАРАТОР:         

гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/ 
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                                                                                                         Приложение 8 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната  ..........................., в качеството ми на .............................. 

(посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ 

……………….......…................… (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 

обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), 

участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на 

абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена 

поръчка. 

 

 

 

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

  

Дата ……………… 2017 г.       ДЕКЛАРАТОР:         

гр. ……………………..                                                                    /трите имена, подпис/ 
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                                                                                        Приложение 9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

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

.............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), 

представляващ ……………….... (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 

обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), 

участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Информацията, съдържаща се в ...............................................................    (посочват се 

конкретна част/части от техническото предложение) 

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа 

технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

     2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

освен в предвидените от закона случаи. 

 

 

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

  

 

 

Дата ……………… 2017 г.       ДЕКЛАРАТОР:         

гр. ……………………..                                                                    /трите имена, подпис/ 
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                                         Д Е К Л А Р А Ц И Я             Приложение 10 

 

 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици 

 

 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена) с 

адрес …...................................................................................................................................... 

в качеството ми на (длъжност, или друго качество) ............................................. на 

(наименование на участника) ............................................с ЕИК …............................., със 

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

връзка с участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от  Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и 

настройка на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София.” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: ................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: 

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

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по 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 (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

Забележка: Точка 3 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. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

........................ 2017 г.     Декларатор: ......................... 

дата на подписване     име, фамилия и подпис 
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Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от 

всяко едно от тях. 

В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 

от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане 

(ЗКПО). 

По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са: 

1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); 

Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на 

Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските 

острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); 

Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови 

(брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество 

Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; 

Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); 

Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация 

Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република 

Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; 

Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република 

Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските Антили 

(нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или 

2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за 

избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или 

корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по 

чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които 

чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от 

подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България. 

 

 „Свързани лица” 

 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на 

Търговския закон (ТЗ). 

 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с 

право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
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8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола 

или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят 

условия, различни от обичайните. 
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Приложение № 11 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ                    

 

 

по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

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

  (собствено, бащино и фамилно име) 

в качеството си на ............................................., на ................................................................., 

   (длъжност)   (наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на 

нови помпи и настройка на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. 

София ” 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

Действителен собственик по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗМИП, във връзка с чл.3 ал.5 

ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е .................................................................. 

 

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

данни. 

 

 

 

Дата: ...................2017 г.     Име и фамилия: ......................... 

Подпис и печат: ......................... 
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