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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 
На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за регулиране 

на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, публикува настоящата обява, с която ви 
кани да участвате в поръчка с предмет: „ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА  
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА“. 

Възложител по настоящата поръчка е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с 
адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
 

Прогнозната стойност на поръчката е: 

 
Позиция I: Обект „Благоевград“ – 4700 лв. с ДДС. 
Позиция II: Обект „Тодорово“ – 6800 лв. с ДДС. 
Позиция IІІ: Обект „Пловдив“ – 4400 лв. с ДДС. 
Позиция IV: Обект „Черногорово“ – 10100 лв. с ДДС. 
Позиция V: Обект „Сталево“ – 6500 лв. с ДДС. 
Позиция VI: Обект „Варна“ – 6600 лв. с ДДС. 
Позиция VII: Обект „Разград“ – 6200 лв. с ДДС. 
Прогнозната стойност за всички позиции е в размер на 45 300 лв. с ДДС и е определена 

на база направено обследване на обектите от специализирана фирма. 
 
Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на КРС 

на адрес: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 19.10.2018 г. В случай че 
офертите се подават по пощата, участникът следва да осигури условия офертите да постъпят в 
деловодството на КРС до крайния срок за подаване на офертите. Оферти, постъпили след 
крайния срок, не се разглеждат. 

 
Срокът на валидност на подадените оферти следва да бъде минимум 90 дни. 
 
Офертите ще се отворят на 22.10.2018 г. в 14:00 часа в сградата на КРС на адрес                         

гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
 
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 
 
Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска цена”. 
 
За информация и въпроси се обръщайте към: 
  

Красимир Бошкилов – държавен експерт, Главна дирекция „Контрол на съобщенията” , 

тел. 029492966, GSM 0884987031, e-mail: kbozhkilov@crc.bg 

mailto:kbozhkilov@crc.bg
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА”. 
2. В поръчката може да участва всяко лице, което отговаря на обявените от Възложителя 

условия.  
3. Настоящата обява е публикувана на Портала за обществени поръчки, както и на 

страницата на КРС в интернет в раздел „Профил на купувача: Обяви/Покани”. 
 
 

РАЗДЕЛ II 
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. КРС разполага с дистанционно-управляеми станции (ДУС) стационарни станции за 

радиомониторинг, свързани в  Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър 
(НСМ) на територията на цялата страна. Предметът на настоящата поръчка включва извършване 
на профилактика с определени ремонтни  дейности (определени на база на извършено 
обследване от специализирана фирма) на 7 (седем) ДУС от НСМ и един офис на териториално 
звено на КРС, както следва: 

• Обект „Благоевград” - ДУС „Благоевград“, гр. Благоевград,  ул. „Иван Михайлов“ № 
66, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УК 1; 

• Обект „Тодорово” - ДУС „Тодорово“, с. Тодорово, Община Плевен, Област Плевен, 
ПИ 063033 м.”Стопански двор”; 

• Обект „Пловдив” – ДУС „Пловдив“, гр. Пловдив, ул. „Санкт Петербург“ № 63 
(общежитие на ТУ) и офис на териториално звено на адрес: гр. Пловдив,                             
ж. к. „Тракия”, бл. 147, вх. Г, партер; 

• Обект „Черногорово” - ДУС „Черногорово“, с.  Черногорово ПИ 002054, м. 
„Могилата“, ЕКАТТЕ: 81089, обл. Пазарджик; 

• Обект „Сталево” - ДУС „Сталево“, с. Сталево, общ. Димитровград, обл. Хасково, имот 
НУПИ 820 и 819; 

• Обект „Варна” - ДУС „Варна“, гр. Варна , кв. Аспарухово, м. „Джанавара“; 
• Обект „Разград” - ДУС „Разград“, с. Радинград, Община Разград, УПИ X, кв.7. 
2. Профилактиката (ремонтните дейности) е необходимо да бъде извършена в количество 

и обем, както следва:  
  
2.1.  ОБЕКТ „БЛАГОЕВГРАД“. 

2.1.1 Описание на обекта. 
Антенната мачта и контейнерът с апаратурата за радиомониторинг на станцията са 

разположени на покрива на сградата на ЮЗУ „Неофит Рилски“. На антенната мачта са 
разположени антени за мониторинг, пеленговане и измерване. 

Съоръжението представлява носеща стоманена тръбна конструкция, върху която е 
монтиран антенен носач. Металната конструкция е закрепена чрез анкерно звено върху покрива. 

Цялата конструкция е горещо поцинкована, като са изпълнявани само болтови връзки. 
Монтирана е обезопасена с парапет площадка за обслужване на антенния носач. 



стр. 5/35 
 

Монтирано е технологично помещение (контейнер) с размери 2,00 х 3,00 м, в което е 
разположен комплекта измервателна апаратура. Помещението за технологично оборудване е 
разположено върху ивичен стоманобетонов фундамент. 

 

 
Фиг.1 - Общ вид на антенната мачта и контейнера. 

 
2.1.2 Предмет на поръчката 
В обект „Благоевград“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени 

ремонтни дейности в обем, както следва: 
 

№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

1 Отстраняване на компрометирани участъци битумна 
хидроизолация м2 18 

2 Отстраняване на компрометирани участъци от циментова 
замазка по покрив м2 2 

3 Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на 
наклони по покрив м2 6 

4 Грундиране с битумен грунд и полагане на хидроизолация с 
посипка по покрив и борд на основите м2 18 

5 Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по основите на 
контейнера м2 3,6 

6 Доставка и монтаж на пластмасови улуци, вкл. скобите за 
захващане и капачки м 4 

7 Доставка и монтаж на пластмасови водосточни тръби м 4 
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№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

8 Доставка и монтаж на датчик за противовлажно осветително 
тяло с насочена светлина бр. 1 

9 Подмяна на стоманена поцинкована шина 40/4 мм. от 
мълниезащитен заземителен контур. м 70 

10 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности кг 20 

11 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 20 

12 Техническа проверка за целостта на ограждащия панел на 
контейнера бр. 1 

13 Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив 
вкл.такса смет м³ 2 

 
 
2.2. ОБЕКТ „ТОДОРОВО“. 

2.2.1 Описание на обекта. 
Антенната мачта представлява носеща стоманена тръбна конструкция с височина 15,50 

м, върху която е монтиран антенен носач с височина 9,30 м. Металната конструкция е 
фундирана чрез анкерно звено, като върху фундамента е положена циментова замазка за 
осигуряване на водооттичането.  

 

 
Фиг.2 - Общ вид на антенната мачта и контейнера. 

 



стр. 7/35 
 

Конструкцията на мачтата се състои от пет броя звена. Тръбните звена са с дължина 3,00 
м, с диаметри Ф 720x10, Ф 630x8, Ф 530x7, Ф426x7, Ф377x6 и Ф194 преходник към антенния 
носач, свързани по между си на фланцова болтова връзка. Към всяко звено са заварени елементи 
за монтаж на стълбата, кабелните и фидерните трасета. Свързването на звената е осъществено с 
фланцева плоча на болтова връзка. 

Цялата конструкция е горещо поцинкована, като са изпълнявани само болтови връзки. 
На звено 5, кота +14,00 м е монтирана обезопасена с парапет площадка за обслужване на 
антенния носач. 

Фундамента на мачтата е стоманобетонов с размери 4,00/4,00 м с височина 1,70 м. Под 
фундамента е положен 10 см подложен бетон. 

Връзката на мачтата с фундамента е осъществено с анкерно звено. В двата края на 
тръбата с Ф 720x10 са заварени фланцеви плочи, укрепени със стоманени ребра. Около тръбата 
са заварени примки за по-добро сцепление с бетона. 

Помещението за технологично оборудване (контейнер с размери 2,00 х 3,00 м.) е 
разположено на терена върху единични стоманобетонови фундаменти. 

Съоръженията в имота са оградени с ограда с височина 3 м от северната и западната 
граници. Оградата също е монтирана върху единични стоманобетонови фундаменти. 
 

2.2.2. Предмет на поръчката 
В обект „Тодорово“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени 

ремонтни дейности в обем, както следва: 
 

№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

1 Полагане на циментова замазка (средно 2 см) за образуване на 
наклони по фундамента м2 15 

2 Полагане на бетонова настилка с d=10 см около контейнера м³ 6 

3 Подмяна на крепежните елементи, укрепващи кабелите бр. 1 

4 Демонтаж на компрометирана бодлива тел по оградата м 20 

5 Доставка и монтаж на бодлива тел м 20 

6 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности кг 50 

7 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 50 

8 Доставка и монтаж на влагоустойчиво енергоспестяващо 
осветително тяло бр. 1 

9 Възстановяване на водонепропускливостта на фугите между 
ограждащите панели на контейнера м 18 

 
2.3. ОБЕКТ „ПЛОВДИВ“. 
 
2.3.1 Описание на обекта 
Антенната мачта е носеща стоманена тръбна конструкция, върху която е монтиран 

антенен носач. Металната конструкция е монтирана на покрива и закрепена чрез анкерни звена. 
Цялата конструкция е поцинкована, като отделните звена са свързани само с болтови връзки. 
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Измервателната апаратура е разположена в помещения със санкциониран достъп. 
 

 
Фиг.3 - Общ вид на антенната мачта. 

 
2.3.2.  Предмет на поръчката 
В  обект „Пловдив“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени 

ремонтни дейности в обем, както следва: 
 

№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

 ДУС „Пловдив”   
1 Подмяна на болтови връзки (шпилка и гайка) по мачтата и 

елементите от закрепването  бр. 20 

2 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности кг 30 

3 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 30 

 Офис „ТЗ Пловдив”     

4 Разбиване на теракотна настилка в санитарното помещение м2 3 

5 Разбиване на циментова замазка по под м2 3 

6 Подмяна на елементи от канализационната система бр. 1 

7 Направа на циментова замазка с наклони по под м2 3 

8 Направа на теракотна настилка в санитарното помещение м2 3 
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№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

9 Подмяна на чугунен S при отводняването на санитарния фаянс. бр. 1 

 
 
2.4. ОБЕКТ „ЧЕРНОГОРОВО“. 

2.4.1 Описание на обекта 
Антенната мачта представлява желязно-решетъчна кула изготвена от горещо 

поцинковани винкели, монтирана върху предварително заготвен бетонов фундамент. 
Височината на кулата с антенно-фидерната надстройка е 25м. 
Помещението за технологично оборудване е контейнер изграден от термопанели, който е 

положен върху армирана бетонова площадка.  
Съоръженията в имота са оградени с ограда с височина 3 м. 
 

 
Фиг. 4 - Общ вид на антенната мачта и контейнера. 

 
 

2.4.2.  Предмет на поръчката 
В  обект „Черногорово“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени 

ремонтни дейности в обем, както следва: 
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№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

1 Полагане на циментова замазка (средно 2 см) за образуване на 
наклони по фундамента м2 15 

2 Доставка и монтаж на оградната мрежа м2 66 

3 Доставка и монтаж на бодлива тел м 90 

4 Доставка и полагане на чакъл м³ 2 

5 Почистване и отстраняване на компрометиран бетонов пояс по 
периферията на оградата м³ 0,50 

6 Направа на кофраж за нов бетонов пояс по периферията на 
оградата м2 24 

7 Полагане на нов бетонов пояс по периферията на оградата 
(изготвя се на място) м³ 0,75 

8 Подмяна на болтови връзки (шпилка и гайка) по мачтата и 
елементите от закрепването на антените бр. 40 

9 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности кг 50 

10 Нанасяне на антикорозионен грунд по оградните колове кг 6 

11 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 50 

12 Натоварване и извозване на строителни отпадъци  вкл.такса 
смет м³ 0,50 

 
 

2.5. ОБЕКТ „СТАЛЕВО“. 

2.5.1 Описание на обекта 
Антенната мачта с височина 24,05 м. се състои от тръбни звена. Свързването на звената е 

челно посредством фланцева плоча на болтова връзка. Върху мачтата е монтиран антенен носач 
произведен от фирма „Rohde&Schwarz”. Металната конструкция е фундирана чрез анкерно 
звено, като върху фундамента е положена циментова замазка за осигуряване на водооттичането. 
Фундамента на мачтата е стоманобетонов. Връзката на мачтата с фундамента е осъществено с 
анкерно звено. 

Помещението за технологично оборудване (контейнер с размери 3,2 х 2,2 х 3,4 м.) е 
разположено на терена върху единични стоманобетонови фундаменти.  

Оградата също е монтирана върху единични стоманобетонови фундаменти. 
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Фиг. 5 - Общ вид на антенната мачта и контейнера. 

 
2.5.2.  Предмет на поръчката 
В  обект „Сталево“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени 

ремонтни дейности в обем, както следва: 
 

№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

1 Полагане на циментова замазка (средно 2 см) за образуване на 
наклони по фундамента м2 15 

2 Доставка и полагане на чакъл м³ 2 

3 Подмяна на болтови връзки (шпилка и гайка) по мачтата и 
елементите от закрепването на антените бр. 40 

4 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности кг 50 

5 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 50 

 
 
2.6. ОБЕКТ „ВАРНА“. 
 
2.6.1 Описание на обекта. 
Антенните мачти са разположени на покрива на сградата, закрепени чрез анкерни звена. 

Състоят се от триъгълни секции. На антенните мачти са разположени мониторингови и 
измерителни антени. 
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Измервателната апаратура е разположена в помещения със санкциониран достъп. 

 
Фиг. 6 - Общ вид на антенната мачта. 

 
 

2.6.2 Предмет на поръчката 
В обект „Варна“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени ремонтни 

дейности в обем, както следва: 
 

№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

1 Отстраняване на компрометирани участъци битумна 
хидроизолация м2 20 

2 Отстраняване на компрометирани участъци от циментова 
замазка по покрив м2 1 

3 Грундиране с битумен грунд и полагане на хидроизолация с 
посипка по покрив  м2 20 

4 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности кг 20 

5 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 20 

6 Подмяна на болтови връзки по конструкцията бр 50 

7 Демонтаж на компрометирана воронка бр 1 

8 Доставка и монтаж на воронка бр 1 

9 Очукване на компрометирана мазилка по стени м2 10 
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№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

10 Очукване на компрометирана шпакловка по тавани м2 8 

11 Изкърпване вароциментова мазилка по стени м2 10 

12 Направа на гипсова шпакловка по тавани м2 8 

13 Вътрешно боядисване с интериорна боя м2 25 

14 Възстановяване на фасадна мазилка по алпийски способ м2 4 

15 Направа на мозаечен цокъл по складовата сграда м2 2 

16 Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. 
такса смет м³ 2 

 
 
2.7. ОБЕКТ „РАЗГРАД“. 
 
2.7.1 Описание на обекта. 
Антенната мачта с височина 15,50 м. се състои от пет броя тръбни звена, всяко от които с 

височина 3м. Свързването на звената е челно посредством фланцева плоча на болтова връзка. 
Върху мачтата е монтиран антенен носач с височина 8,00 м. произведен от фирма 
„Rohde&Schwarz”.  
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Фиг. 7 - Общ вид на антенната мачта и контейнера. 
Цялата конструкция е горещо поцинкована, като са изпълнявани само болтови връзки. На 

звено 5 е монтирана обезопасена с парапет площадка за обслужване на антенния носач. 
Металната конструкция е фундирана чрез анкерно звено, като върху фундамента е положена 
циментова замазка за осигуряване на водооттичането. Фундамента на мачтата е стоманобетонов. 

Помещението за технологично оборудване (контейнер с размери 2,00 х 3,00 м.) е 
разположено на терена върху единични стоманобетонови фундаменти.  

Оградата също е монтирана върху единични стоманобетонови фундаменти. 
 
2.7.2 Предмет на поръчката 
В обект „Разград“ за профилактиката е необходимо да се извършат определени ремонтни 

дейности в обем, както следва: 
 

№ Видове работи Ед. 
мярка Количество 

1 Полагане на циментова замазка (средно 2 см) за образуване 
на наклони по фундамента м2 16 

2 Полагане на бетонова настилка с d=10 см около контейнера м³ 4 

3 Нанасяне на антикорозионен грунд по метални 
повърхности кг 50 

4 Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности кг 50 

 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  

(ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ) 
 

І.   Минимални изисквания за изпълнение на поръчката: : 
 

1. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на 
Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 
2.Всички материали и продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката 

трябва бъдат придружени със съответните сертификати, инструкции за употреба, монтаж и др. 
 
3.Всички вложени при профилактиката болтови съединения следва да бъдат от 

неръждаема стомана, а използваните метални крепежни елементи, метални шини и въжета да 
бъдат горещо поцинковани. 

 
4. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва всички 

изисквания, съгласно сертификатите и инструкциите на използваните материали и продукти 
(инструкции за начин на употреба, инструкции за монтаж, и др.) 

 



стр. 15/35 
 

5. При обработване на антенно-мачтовата конструкция да се вземат мерки за опазване на 
фидерното трасе. 

6. Количествата на вложените материали да се основава на детайлна количествено-
стойностна сметка, направена от Изпълнителя, съгласно изискванията на Възложителя.  

 
ІІ. Организационни изисквания 
 

            Лица за контакт от страна  на КРС за допълнителна информация и организиране на 
огледи на обектите при необходимост:  

• обект  „БЛАГОЕВГРАД“ – Андрей Андреев, GSM 0887 380 535 
                                                    Красимир Бошкилов GSM 0884 987 031 
• обект „ПЛЕВЕН“ – Тодор Георгиев, GSM 0884 987 038 
• обект „ПЛОВДИВ“ – Танчо Атанасов, GSM 0884 987 055 
• обект „ЧЕРНОГОРОВО“ – Танчо Атанасов, GSM 0884 987 055 
• обект „СТАЛЕВО“ – Танчо Атанасов, GSM 0884 987 055 
• обект „ВАРНА“ – Румяна Танева, GSM 0884 987 064  
• обект„РАЗГРАД“ – Румяна Танева, GSM 0884 987 064 

 
Лицата на контакт са на разположение всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 
 
1. По време на изпълнение на поръчката всички товаро - разтоварни дейности, доставки 

на материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на служителите на Изпълнителя в 
обектите, следва да бъде предварително съгласувано със съответните лица за контакт. 

 
2. След приключване на ремонтните дейности, обектите се предават на Възложителя 

почистени, без дефекти/щети и във вид, готов за експлоатация. 
 
3. При приключване на работата по обектите, представители на Възложителя и 

Изпълнителя подписват двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 
съответствието на обема и качеството на изпълнените дейности на изискванията на 
Възложителя.  

 
        ІII. Гаранционни изисквания: 
 

1. Гаранционният срок за строително - монтажните дейности и вложените материали е 
минимум  5 (пет) години, считано от датата на приемане на извършените дейности (датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол). 

 
2. За времето на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстранява за своя 

сметка появили се дефекти и/или да заменя некачествени вложени материали.  
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РАЗДЕЛ IV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 
към Строителната камара, като притежава валиден към датата на подаване на офертата талон по 
чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 
на строителя. 
 

2. Участникът следва да е застрахован за имуществена отговорност, съгласно 
изискванията на глава Х, чл. 171 и чл. 173, ал. 1 от ЗУТ. 
 

3. Опит и квалификация на персонала на участника.  
Участникът следва да притежава правоспособен персонал за извършване на дейностите 

по изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, а именно: 
• минимум един правоспособен служител за работа на височина; 
• най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за работа с 

електрически съоръжения до 1000 волта. 
 

РАЗДЕЛ V 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертата задължително трябва да съдържа: 

 
1. Списък на документите съдържащи се в офертата. 

 
2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение 

за актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал или нотариално заверено 
копие.  

 
3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към 

Строителната камара придружено с валиден към датата на подаване на офертата талон по 
чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя. 
 

4. Удостоверение за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности свързани с: 
1. електрически съоръжения с номинално напрежение до 1000 волта; 
2. най-малко един правоспособен за работа на височина; 

 
5. Застрахователна полица за имуществена отговорност. 

 
6. Декларация за спазване изисквания на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 
и монтажни работи. 

 
7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. - по 

образец. 
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8.  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; 
 

9. Декларация, удостоверяваща, че всички материали и продукти, които ще бъдат вложени 
при изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със съответните сертификати за 
произход и качество, инструкция за начин на употреба, инструкция за монтаж, както и 
декларация за съответствието на всеки един от вложените електрически и строителни 
материали със съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите.  

 
10. Декларация за липса на свързаност с възложителя – свободен текст; 

 
11. 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 – по образец; 
 

12. Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари – по образец; 
 

13. Декларация за конфиденциалност, съгласно чл. 102 от ЗОП – свободен текст; 
 

14. Декларация за неразгласяване на информацията – по образец – само при извършен оглед 
на обектите; 
 

15. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се 
позовава на такива; 
 

16. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща 
подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, 
когато такава е изрично записана в тях. 
 

17. Предложението за изпълнение и ценовото предложение се подписват само от лица, които 
имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя 
представителните си функции.  
 

18. Срок за изпълнение на поръчката.   
 

19. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта – 
Техническо предложение (Приложение 1) и следва да отговаря на изискванията на 
настоящата документация. 
 

20. Ценово предложение.  
В ценовото предложение се посочват цените по видове дейности без и със ДДС и общата 
крайна цена без и със ДДС за изпълнение на поръчката. 
 

21. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, 
включително наеми на строителна техника, транспорт на строителни материали до 
мястото на изпълнение на поръчката, командировъчни на служители и др.  
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22. Ценовото предложение се изготвя съгласно приложения Образец на оферта - Ценово 

предложение (Приложение 2) и се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик. 
 
Когато деклараторът е чужд гражданин, документите се представят и в превод на 

български език 
 

РАЗДЕЛ VI 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в поръчката, трябва да бъдат със 

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

 
РАЗДЕЛ VII 

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA 
 
1. Оферти за участие могат да подават български или чуждестранни физически или 

юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 
изпълнява услугата съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което 
отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените от Възложителя изисквания. 

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  

3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  
4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането.  
5. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта.  
6. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива.  
7. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията съгласно настоящата обява  
8. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.  

9. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема за разглеждане и 
се връща на участника с препоръчано писмо с обратна разписка. 

10. Офертата и всички останали документи към нея се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6; 
- наименование на поръчката и позицията, за която участникът подава оферта; 
- име, адрес, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес 

на участника. 
11. Ценовото предложение се изготвя съгласно Приложение 2 към обявата и се представя 

в отделен, запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  
12. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции, като 

трябва да посочи на опаковката с офертата и на съдържащите се в нея пликове, за кои(коя) от 
обособените позиции се отнася(т). 
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РАЗДЕЛ VIII 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в общата оферта и не може да бъде 

повече от 30 календарни дни.  
2. Дейностите за изпълнение на поръчката, следва да бъдат извършвани в рамките на 

делнични дни с начален час 09:00 ч. и краен час 17:30 ч., след предварително съгласуване с 
представителите на Възложителя.  
  3. Искания за удължаване на крайния час в делничен ден и/или за извършване на 
строителни дейности в почивни дни се извършват чрез посочените лица за контакт в             
РАЗДЕЛ III ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, т. III. 

 
РАЗДЕЛ IХ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
1. Възложителят със заповед назначава комисия, която да извърши разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти. Комисията се състои от нечетен брой членове. Действията на 
комисията се протоколират.  

2. След получаване на офертите и списъка с участниците, членовете на комисията 
подават декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците, като 
извършва проверка за наличието на всички необходими документи, посочени в настоящата 
обява, както и за съответствието на подадените предложения с изискванията на Възложителя.  

4. Възложителят възлага настоящата обществена поръчка чрез определяне на 
икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“.  
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Приложение № 1 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
 

ОФЕРТА 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА  ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА“ 

 
ПОЗИЦИЯ ....... 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от …...………………………………………………………………………………….. 

/двете имена /  
 
в качеството му на: …………………..…………………………………………...……………………... 

/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : ………………………………………………..………………………………… 

                          /п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция ……………………………………………………...…………...…………… 

                         /п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ………………………………………..…. e-mail : …………………………………….. 
 

1. Предлагаме да извършим: 
 
………………………………………………………………………………………………………….… 
                                            /попълва се предмета на поръчката/ 

2. Гаранционният срок включва:……………………………………………….………………. 

3. Срокът за изпълнение на поръчката  е ……………….. дни от датата на подписване на 
договора, но не повече от 30 календарни дни. 

4. Офертата ни е валидна ………….календарни дни, считано от датата на подаване на 
офертите (не по-малко от 90 дни). 
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5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – обект на КРС, съгласно посочената 
позиция. 

 
6. В случай, че се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, 

последните се посочват,  като се посочва  и дела на тяхното участие. 
7. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор. 
 
 
 
 
 
 

Дата: ……………… 2018 г.                                                УПРАВИТЕЛ: …………………….. 
                             (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА  ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА“ 

 
 
 

ПОЗИЦИЯ ..... 
 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
………………..…………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: ……………………………………………………………………………………… 

/двете имена /  
 
в качеството му на: …………………………………………………………….....……………………... 

/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : 
 
………………………………………………………………………………………………..…………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
 
……………………………………………………………………………………………………..……… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: …………………………………...……… e-mail : …………………………………….. 
 
 

1. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и 
количество за обектите е както следва:  
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ПОЗИЦИЯ .....: 
 
 

 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 
без ДДС 

Цена, лв. 
с ДДС 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
…     

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
  

 
 

3. Общата цена за изпълнение на поръчката с предмет: 

„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА“ 

 
за посочените  позиции e:  
 
1. …………………………. (…………) лв. без ДДС  

 
2. …………………………. (…………) лв. с ДДС  
 

 
4. Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, включително  
наеми на строителна техника, транспорт на строителни материали до мястото на изпълнение на 
поръчката, командировъчни на служители  и др.  

 

 
Дата: ……………… 2018   г.                                            УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                                (подпис, печат) 
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Приложение № 3 
Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Долуподписаният  

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

 
Адрес: гр. ………………………………………………………………………………………………... 
 
представител на …………………………....…................................................…………….…………… 
 
на основание на / съдебно решение, пълномощно / …………….…...….....................................……. 
 

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

 
СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ: 

 
 

Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин 
фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация във връзка с 
извършен оглед на обект …………………………………………………………………......……... 
 
 
 
Дата:  …………..2018 г.                                ДЕКЛАРАТОР:………………….. 

                                                                               (подпис) 
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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: 
„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА“ 

 
Долуподписаният /-ната/  
 
......................................................................................................................................................................  
 
представляващ в качеството си на ...........................................................................................................  
 
ЕИК: .................................................... със седалище и адрес на управление:....................................... 
 
………………………………………………………… тел./факс: ....................................................... 

 
 

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.  
(невярното се зачертава) 
 
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 всяко от лицата, които представляват участника 
съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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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: 

„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА“ 
 
 

Долуподписаният /-ната/  
 
......................................................................................................................................................................  
 
представляващ в качеството си на ...........................................................................................................  
 
ЕИК: .................................................... със седалище и адрес на управление:....................................... 
 
………………………………………………………… тел./факс: ....................................................... 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. Участникът, когото 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 участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
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, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан 
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критериите за 
подбор.  
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4. Участникът, когото представлявам, е предоставил изискващата се информация, свързана с 
удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор.  
 
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при предоставяне 
на неверни данни.  
 
 
.............................. г.                                                         Декларатор: .............................  
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, които могат самостоятелно да 
представляват участника съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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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, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици  
 
 

Долуподписаният/та/….................................................................................................................  
                                     (две имена), 

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

                         (длъжност или друго качество) 
 
на ………………………………………………………………………. с ЕИК: …................................. 
                            (наименование на участника)  
 
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: „ПРОФИЛАКТИКА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА“ 
 

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.  
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4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
гр. ......................  
 
Дата: ............ 2018 г.                                                        ДЕКЛАРАТОР:  
                                                                                                                         (подпис и печат) 
 
 
Забележки: 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), с 
изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. 

По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим” 
са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят 
информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 
февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане 
и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи 
изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия: 

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 
многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България 
или Европейския съюз и съответната държава/територия; 

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 
многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или 
Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва 
или не е в състояние да обменя информация при поискване; 

в) 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. 

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на 
финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите 
и се обнародва в „Държавен вестник”. 
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Приложение № 7 
Образец 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
 
 
 

Долуподписаният/та/…................................................................................................................... 
(две имена) 

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

(длъжност или друго качество) 
 
на ……………………………………………………………..………….. с ЕИК: ….............................,  
                                    (наименование на участника) 
 
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: „ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА  ЗА 
РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 
Действителен собственик на посоченото юридическо лице по смисъла на § 2, ал. 1 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари е ............................................................. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни.  
 
 
 

гр. ......................  
 
Дата: ............ 2018 г.                                                        ДЕКЛАРАТОР:  
                                                                                                                         (подпис и печат) 
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Приложение № 8 
Проект 

 

ДОГОВОР 
 

Днес, ……….....2018 г. в гр.София, се сключи настоящият договор между:  

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), София 1000, ул. "Гурко" № 
6, Данъчен № 1220120909, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от Кристина Хитрова – главен 
секретар и Соня Маджарова – главен счетоводител, наричана по-долу Възложител от една 
страна, 

и 
……………………., тел.: ………….., ЕИК ……………….. представлявано от …………….., със 
 
седалище и адрес на управление: ……………., наричано по-долу Изпълнител, от друга страна, 

 
 
се сключи настоящият Договор за следното: 

 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
извърши специализирани строително монтажни дейности, свързани с предмет: 
„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ” 
на следният/ите обект/и: 

… 
.... 
Дейностите ще бъдат извършвани според условията на този договор по цени детайлно 

описани в ценовото предложение на изпълнителя - Приложение 2  от настоящия договор. 
 
 
 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. (1) Настоящият  договор влиза в сила от датата на подписването му. 
(2) Изпълнението на възложеното, съгласно чл. 1 ще бъде извършено за срок до ...... (от 30 дни) 
считано от датата на предоставяне на достъп до обекта за работа. 
(3) Изпълнението на ремонтни дейности може да се спира при следните условия:  
1. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, война, 
граждански размирици и др.;  
2. Невъзможност от страна на Възложителя да осигури достъп до обекта за извършване на 
ремонтни дейности или възникнали лоши метеорологични условия. Горепосоченото следва да е 
установено с протокол между Изпълнителя и Възложителя; 
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(4) При спиране на ремонтните дейности, спират да текат и сроковете за изпълнение на 
договора. 
 
Чл. 3. (1) Приемането и предаването на дейностите по чл. 1 се удостоверява с подписването на 
двустранен приемо-предавателен протокол от страна на упълномощени представители на 
страните: 

• За Комисия за регулиране на съобщенията:  

• За изпълнителя: ……….. 
 

(2) В случай, че се установи отклонение в качеството на работата, описана в Приложение 1, 
неразделна част от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема обекта и не подписва 
приемо-предавателния протокол по ал. 1.  За отстраняване на недостатъците се подписва 
констативен протокол и  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя срок от 5 работни дни, считано от 
датата на подписването му за отстраняване на недостатъците. След отстраняването им се 
съставя и подписва приемо-предавателен протокол, съгласно ал. 1. 
 
 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема задължението да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за 
извършването на дейностите по този договор в размер на …… без ДДС или в размер на ……                  
с ДДС. 
(2) Цената по предходната алинея включва вложените материали, извършените работи и 
разходите за труд, механизация, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Стойността по чл. 4 ал. 1 се заплаща по детайлно описани количества и цени, съгласно 
Приложение 2 от договора, в 14 дневен срок от подписването на протокола по чл. 3, ал. 1 и 
предоставена оригинална фактура за плащане на цената по договора.  
(4) Приемане на предмета на договора се удостоверява с подписване на  приемо - 
предавателния протокол, по чл. 3, ал. 1.  
(5) Начин на разплащане - Заплащането на извършените работи ще се извършва въз основа на 
извършеното количество действителни дейности, измерени на място, описани, изчислени и 
отразени от страна на упълномощените представители на страните по договора в двустранно-
подписан протокол за приемане на дейностите и след издадена данъчна фактура, представена 
на Възложителя.  
(6) Ако този договор бъде прекратен преди окончателното извършване на дейностите по 
договора, се заплаща цената на извършените до момента на прекратяването, но незаплатени 
работи.  
(7) Извършването на допълнителни видове работи, които не са предвидени в Приложение № 1 
или произтичат от последващи изменения в заданието се договарят и заплащат допълнително, 
като за целта се подписва Анекс към Договора. Допълнителни споразумения за нови видове 
работи и допълнителни количества могат да се сключват до 10% от стойността на договора. Ако 
тази граница бъде надвишена Възложителя има право да извърши офертно проучване за 
проверка пазарните стойности.  
(8) При доказани изменения в количеството на договорени видове дейности , в рамките на 
периода на изпълнение на договора, същите се остойностяват по единичните цени приети като 
твърди в Офертата към Договора. 
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Чл. 5. (1) Плащането ще бъде осъществено в български левове по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка : 
IBAN: BG                     
BIC код:                      
Банка:            
(2) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 592/21.08.2018г. на 
Министерски съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по 
договори на Министъра на финансите.  

 
 
 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигури подходящи и качествени материали, както и всичко необходимо за 
извършването на възложените строително-монтажни работи (СМР). 

2. Да извърши качествено и в срок възложените му СМР, съгласно одобрените проекти и 
нормативните изисквания на българското законодателство и действащите стандарти. 

3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнение на СМР с цел приемането им и да 
предоставя възможност за контролирането им. 

4. Да носи цялата отговорност за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по 
отношение на своите служители, трети лица, както да спазва всички нормативни актове 
по охрана на труда, свързани с осъществяването на строително-монтажни действия, 
включително съгласно  Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 

5. Да отстрани в срок от 5 работни дни за своя сметка некачествено извършените СМР 
и/или неотговарящите на стандартните изисквания материали и елементи, съгласно чл. 3, 
ал. 2. 

6. Да предаде обекта съгласно изискванията на ЗУТ и действашите подзаконови актове по 
неговото приложение, като изготви всички необходими документи за въвеждането му в 
експлоатация. 

7. След приключване на строително – монтажните дейности на обекта да предвиди мерки за 
почистване на работната площадка.  

8. Всички санкции, наложени от общински или държавни органи или вреди, причинени на 
лица или имущество във връзка с изработката до приемането на обекта от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да заплати възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и условията на този договор. 
2. Да осигури свой представител за отчитане на извършените СМР и вложени материали. 
3. Да приеме извършените СМР с подписването на приемо-предавателен протокол при 

условията на чл. 3. 
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4. Да осигури достъп на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите за изпълнение на 
договора. 
 

VI. НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 8. (1) За неспазване срока за завършване  на възложените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на  0.1% на ден от общата стойност на договора, 
но не повече от 10% (десет процента) от същата стойност. 
 (2) При неточно изпълнение, включително и забава на изпълнението, продължила повече от 10 
/десет/ календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, може да развали с едностранно писмено 
волеизявление този договор, като в случая ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка за забавата, съгласно чл. 8, ал.1 от договора.  
(3). При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора.   
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи неустойка при закъсняло плащане за всеки ден забава в размер 
на 0.1% на ден от стойността на просроченото плащане, но не повече от 10% от същата 
стойност. 
 
 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 10. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. С окончателно изпълнение на договора. 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма с едноседмично 

предизвестие.  
(2) При отпадане необходимостта от по-нататъшно изпълнение на възложените работи, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, като заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените до момента на прекратяване разходи за извършените услуги и 
доставените материали въз основа на констативен протокол 
 
 

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ  СРОКОВЕ 
 
Чл. 11. (1) Гаранционният срок за извършените СМР се определя съгласно Наредба 2 от 31 юли 
2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България  - 5 (пет) години, за 
извършените строителни и монтажни работи от датата на подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол по чл. 3. 

 
 

ІХ. НОСЕНЕ НА РИСКА 
 

Чл. 12. Рискът от случайно повреждане на конструкции, материали, строителна техника и др. се 
носи от Изпълнителя до момента на прекратяване на настоящия договор. 
Чл. 13 (1)Ако при извършване на дейностите, предмет на договора, възникнат препятствия за 
изпълнението му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни 
действия за отстраняване на тези  препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях. 
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 (2) Ако при отстраняването на  препятствията по преходната алинея страната, която не носи 
задължение или отговорност за това е направила разноски  се обезщетява от другата страна в 
размера на направените документално доказани разходи. 

 
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл. 14. Всички изменения и допълнения към настоящия договор се извършват по взаимно 
съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
Чл. 15. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите на действащото българско 
законодателство. Споровете, възникнали между страните ще се решават чрез преговори, а при 
невъзможност за постигане на съгласие, от компетентния български съд. 
Чл. 16. Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 
Чл. 17. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 
задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко следствие от 
действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, 
земетресения и други обстоятелства с форс-мажорен характер. Настъпването на такива 
обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от Българската търговско-промишлена 
палата и в този случай се съставя двустранен протокол, подписан от упълномощени 
представители на страните по договора.  
Чл. 16. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала й известна при или по повод на изпълнението на този договор.  
 
 
Неразделна част от този договор са: 
 
Приложение № 1 –Техническо предложение на Изпълнителя; 
 
Приложение № 2 – Ценово предложение на Изпълнителя. 
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
  
Кристина Хитрова   
Главен секретар на КРС                                                  
                                                                       
 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител на КРС 
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