
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
 

 

 

 

в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените 

поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1, 

от закона за обществените поръчки с предмет:  

 

 

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 СЪДЪРЖАНИЕ:  

 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1; 

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Заявление за участие – Образец № 3; 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 5;  

6. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител такива – Образец № 6; 

7. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец № 7; 

8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 8;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец 

№ 9; 

10. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10; 

11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 

11; 

12. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 12; 

13. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд - Образец № 13;  

14. Ценово предложение – Образец № 14; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 1 

 

 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА  

ОФЕРТАТА НА  

........................................................................................ , 

(наименование на участника) 

 

Участник в обществена поръчка с публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:  

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

№ 

Съдържание 

Вид на 

документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

Брой 

страници 

на всеки 

документ 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника – попълва се 

Образец № 1; 

  

2. Представяне на участника – попълва се Образец № 2;   

 Заявление за участие – попълва се Образец № 3;    

3. Документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението (когато е приложимо) - 

заверено от участника копие; 

  

4. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/ 

задължения (когато е приложимо); 

  

5.  Доказателство/а за поетите от третите лица 

задължения (когато е приложимо); 

  

6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – попълва се Образец № 4;  

  

7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 

от ЗОП – попълва се Образец № 5;  

  

8. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност (когато е приложимо); 

  

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

такива – попълва се Образец № 6; 

  

10. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – 

попълва се Образец № 7; 

  

11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки – попълва се Образец № 8; 

  

12. Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

  



тях лица и техните действителни собственици – 

попълва се Образец № 9; 

13. Техническо предложение, съдържащо: 

 Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или 

нотариално заверено копие; 

 Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – попълва се 

Образец № 10; 

 Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - попълва се 

Образец № 11; 

 Декларация за срока на валидност на офертата - 

попълва се Образец № 12;  

 Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 13;  

  

14. „Ценово предложение” – попълва се Образец № 14;    

 

 

 

 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност/качество) 

                                                                   Печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
 

в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет:  

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

Административни сведения: 
 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в 

която участникът е установен)  

  

Седалище и адрес на управление: 

 –  пощенски код, населено място:   

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за корепонденция: 

 –  пощенски код, населено място:   

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  



  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от 

следните лица: 

1. ……................................................... 

2. …….................................................. 

Данни за банковата сметка 

Обслужваща банка 

IBAN 

BIC 

Титуляр на сметката 

Обслужваща банка:…………………… 

IBAN: .......................................................... 

BIC: ............................................................. 

Титуляр на сметката:………………………….. 

 
 

 

 

          г.                    Представляващ:    

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат) 

    

     (име, фамилия, длъжност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



                                                                                              

ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет:  

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

 

ОТ ...................................................................................................................................................... 

(име/наименование на участника) 

Седалище и адрес на управление:.................................................................................................... 

БУЛСТАТ/ЕИК/друг идентификационен код: .............................................................................. 

Представлявано от: ........................................................................................................................... 

(име, фамилия, длъжност) 

в качеството на……………………………………………………………………………………………….., 

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС 

с. СИТОВО“ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“, като декларираме: 

1. Запознати сме с условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията 

към нея.  

2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата 

обществена поръчка и се задължаваме да ги спазваме в случай, че същата ни бъде 

възложена. 

3. При изпълнението на обществената поръчка НЯМА ДА ПОЛЗВАМ / ЩЕ 

ПОЛЗВАМ (ненужното се зачертава) подизпълнител/и. 

 

3.1. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:  

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1:  

......................................................................................... (наименование на подизпълнителя) дял 

от поръчката, който ще му възложи участника в %................, като работата му ще обхваща 



следните дейности: ................................................................................................ (посочва се 

конкретната част от предмета на поръчката) 

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2: 

................................................................................................ (наименование на подизпълнителя)  

дял от поръчката, който ще му възложи участника в %................  като работата му ще 

обхваща следните дейности: ................................................................................................ 

(посочва се конкретната част от предмета на поръчката) 

!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители: 

Декларирам, че:  

3.2. Посочените в т. 3.1. подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните 

критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не 

са налице основания за отстраняване от процедурата. 

3.3. Няма да заменям посочения/те в т.3.1. подизпълнител/и или включвам 

подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато: 

3.3.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т.3.2. 

3.3.2. възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на 

които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП. 

3.3. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя 

копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

3.4. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те 

подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа. 

4. За покриване установените критерии за подбор СЕ ПОЗОВАВАМ / НЕ СЕ 

ПОЗОВАВАМ (ненужното се зачертава) капацитета на трети лица. 

  

4.1. Tретите лица, на чиито капацитет се позовавам са следните:  

 

ТРЕТО ЛИЦЕ № 1: ......................................................................................(наименование 

на третото лице)  

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:  

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

 

ТРЕТО ЛИЦЕ № 2: ......................................................................................(наименование 

на третото лице)  

 

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:  

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



!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва трети лица: 

Декларирам, че:  

4.2. Посочените в т. 4.1. трети лица, отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които се позовавам на техния капацитет и за тях не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

5. Участникът, който представлявам притежава регистрация в Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република 

България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което му 

позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка – за лица, 

регистрирани на територията на Република България.  

[] Да [] Не 

Ако „Да“ моля посочете групата и категорията на строителните обекти, за които сте 

вписани в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност:…………………………………………….. 

 

5. Участникът, който представлявам притежава регистрация в аналогични регистри 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за 

участник, установен/регистриран извън Р България. 

[] Да [] Не 

Ако „Да“ моля посочете аналогичен регистър в който сте регистрирани, съгласно 

законодателството на държавата членка, в която сте установени или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, групата и 

категорията на строителните обекти, за които сте регистрирани, както и номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност (ако е приложимо): 

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

 ( по т.5 - оставя се относимото, а останалото се изтрива) 

 

6. Участникът, който представлявам има валидна застраховка „Професионална 

отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, 

съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната 

застрахователна сума за строежи III-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „в” 

от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството – за лица, регистрирани на територията 

на Република България.  

 

[] Да [] Не 



Ако „Да“ моля посочете застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, номер на Застрахователна полица, валидност на същата, 

както и професионалната дейност от застрахователната полица: 

………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Участникът, който представлявам има валидна застраховка, еквивалент на тази по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е 

установен/регистриран - за участник, установен/регистриран извън Р България. 

[] Да [] Не 

Ако „Да“ моля посочете застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, номер на Застрахователна полица, валидност на същата, 

както и професионалната дейност от застрахователната полица: 

………………………………………………………………………………………………………

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

 ( по т.6 - оставя се относимото, а останалото се изтрива) 

7. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка, за което разполагам с доказателства: 

СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИДЕНТИЧНО ИЛИ СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА, 

(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП) 

№ Предмет на изпълненото 

строителство (кратко 

описание – вид и обем)  

 

 

  

Възложител Стойност/цена 

(без ДДС) на 

изпълненото 

строителство 

Датата, на която 

е приключило 

изпълнението 

Вид на доказателството за 

извършеното 

Строителство 

(Удостоверение/Референция 

за добро изпълнение или др. 

№/дата/издател 

1.      

2.      

3.      

 

8. Участникът, който представлявам прилага система за управление на качество EN ISO 

9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство 

или еквивалент. 

 [] Да [] Не 

Ако „Да“ моля посочете приложимата от вас система за управление на качество 

или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, номер на 

сертификата и валидност на същия:…………………………………………………………… 

 

9. Участникът, който представлявам прилага система за управление на околна среда EN 

ISO 14001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация 

строителство или еквивалент. 



 [] Да [] Не 

Ако „Да“ моля посочете приложимата от вас система за управление на околна 

среда или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, номер на 

сертификата и валидност на същия:…………………….…………………………………… 

 

10. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при 

подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и 

доказване съответствието си със заложените критерии за подбор.  

 

!!! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

 

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

неверни данни в настоящото Заявление. 

 

Към настоящото Заявление за участие прилагам:  

 Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато е приложимо) - заверено копие. 

 Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/ задължения (когато е 

приложимо); 

 Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (когато е приложимо). 

 

 

          г.                    Представляващ:    

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат) 

    

     (име, фамилия, длъжност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ № 4 

 

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) 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………………….……………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………….……………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..………………. 

 (длъжност)                      (наименование на участник/член на                    

обединение/подизпълнител/трето лице) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

 

1.  Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 

253 - 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т. 1. ............................................................................................. 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

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

в друга държава членка или трета страна;  

4. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1., 

в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, 

посочено в т.1: ........................................................................................................................ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

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



Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

6. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства, са: __________________________________________________________ 

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната 

държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на 

възложител, е/са: ___________________________________________________________ 

 

  

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

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 5 

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 - 6 от ЗОП) 

 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………………….……………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………….……………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..………………. 

 (длъжност)                      (наименование на участник/член на                    

обединение/подизпълнител/трето лице) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

 

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител/трето 

лице (невярното се зачертава):  

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, или 

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

1.3. 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 задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния 

участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице, невярното се зачертава) 

1.4. 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 влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен, но размерът на неплатените дължими 

данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 % (едно на сто) от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

1.4.1. Задълженията по т. 1.4 са в размер на     (  словом). 

1.4.2. Годишният общ оборот на представляваното от мен лице за последната 

приключена финансова година е в размер на     (  словом). 

2. За представляваното от мен лице не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 

44, ал. 5 от ЗОП.  

3. По отношение на представляваното от мен лице не е установено, че: 

а) е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е представена изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4. По отношение на представляваното от мен лице няма установено с влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 

или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на 

труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на Р България. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

5. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства, са: __________________________________________________________ 

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната 

държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя, е/са: __________________________________________________________ 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие, за участие като подизпълнител  

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………………………….. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………...…………. 

(длъжност)           (наименование на подизпълнителя) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на .......................................................... 

(наименование на участника) в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 

на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: 

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваното от мен дружество е съгласно /лично аз/ да участва като подизпълнител 

на ………………………………………. (наименование на участника) в обществена поръчка 

с предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ с дял на участие в % 

………………. при изпълнение на посочената обществена поръчка и да изпълни следните 

видове дейности: 

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

(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от подизпълнителя). 

2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета 

на договора за подизпълнение.  

3. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществени поръчки, определеният изпълнител да сключи договор за 

подизпълнение с представлявания от мен подизпълнител, посочен в офертата за 

изпълнение на обществената поръчка. 

4. Съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, давайки съгласието си 

за участие като подизпълнител в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка и предвид участието ми като подизпълнител, няма да представям самостоятелна 

оферта за изпълнение на поръчката. 

5. В съответствие с чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, отговарям на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнявам.  

6. За представлявания от мен подизпълнител не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: .....................................  
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ОБРАЗЕЦ № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като трето лице  

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………………………….. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на ……………………………………...…………. 

(длъжност)           (наименование на третото лице) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на .......................................................... 
(наименование на участника), в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 

на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: 

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен дружество е съгласно /Лично аз съм съгласен/съгласна  

(невярното се зачертава) да участва/участвам като трето лице на 

………………………………. (наименование на участника) в обществена поръчка с предмет: 

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

2. Критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на моя 

капацитет са: ……………………………………………..………………………………………… 

(икономическо и финансово състояние, технически способности, професионална 

компетентност) 

3. Ще участвам в изпълнението на следната част от обществената поръчка: 

_____________________________________________________________________ 

4. В съответствие с чл. 65, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, отговарям на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 

капацитета ми и за мен не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 
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ОБРАЗЕЦ № 8 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………….………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………………….……… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на ………………………………………….……...…. 

(длъжност)   (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

                                                                       

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

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

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка. 

 

3. Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 
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ОБРАЗЕЦ № 9 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………...………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………..……………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на …………………………..……….……………. 

(длъжност)       (наименование на участник/член на     

обединение/подизпълнител/трето лице) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

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. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните 

разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и 

произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

 



 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………… 
         (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБРАЗЕЦ № 10 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

 

от ......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

и подписано от .................................................................................................................................. 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ............................................................................................................................ 

(на длъжност) 

ЕИК/БУЛСТАТ………………, със седалище и адрес на 

управление:………….............….….................................................................................................., 

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС 

с. СИТОВО“. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена 

поръчка, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник 

отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” 

документацията за обществена поръчка и сме запознати с указанията и условията за 

участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 

3. Декларираме, че ще изпълним строително-монтажните работи в срока 

регламентиран от Възложителя в документацията за обществена поръчка, в съответствие с 

Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, 

възлизащ на (………) календарни дни, считано от датата на  получаване, от Изпълнителя 

на възлагателно писмо за стартиране изпълнението на строителните работи до датата на 

подписване на двустранен констативен протокол за окончателното приемане на 

действително извършените СМР без забележки. 

4. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни 

работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а 

именно: 

4.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 3: ________години или _________ месеца от деня на 

подписване на двустранен констативен протокол за окончателното приемане на 

действително извършените СМР без забележки. 



4.2. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 4: ________години или _________ месеца от деня на 

подписване на двустранен констативен протокол за окончателното приемане на 

действително извършените СМР без забележки. 

5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:  

5.1. Организация за изпълнение на поръчката -   (*Представя се от участниците в 

свободна форма!); 

5.2. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката – Приложение № 1; 

5.3. Диаграма на работната ръка 

6. Други условия при изпълнението на обществената поръчка. 

6.1.  Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. Съответствието се 

установява по реда на същата Наредба; 

6.2. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация. 

 

 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 11 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

 

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………...………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………..……………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на …………………………..……….……………. 

(длъжност)   (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

 

Д ЕКЛА РИ РА М,  че :  

 

Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“, приемам го без възражения и 

ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора 

изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 

законоустановения срок. 

 

 

 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

          (подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 12 

 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за срок на валидност на офертата 

 

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………...…………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………..…………………. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на …………………………..……….………………. 

(длъжност)   (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

С подаване на настоящата оферта сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 

до (дд/мм/гггг) [……], до която дата ще се считаме обвързани с условията на представената 

от нас оферта. 

. 

 

 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

          (подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ № 13 

 

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………...…………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………..…………………. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………… на …………………………..……….………………. 

(длъжност)   (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

Дата: ....................                                                               Декларатор: .............................. 

                                                                                                                                                /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ № 14 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

от ...................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

и подписано от ............................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на .......................................................................................................................... 

(на длъжност) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, със седалище и адрес на 

управление:………….............….….................................................................................................., 

 

Разплащателна сметка:     

IBAN сметка............................................    

BIC код на банката .................................    

Банка: ......................................................  

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС 

с. СИТОВО“. 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС с. СИТОВО“. 

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно 

условията на документацията за обществена поръчка, както следва: 

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА:......................................../словом ............................../ лв. без 

вкл. ДДС или................................../словом ........................................../ лв. с вкл. ДДС, 

съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 4.  

2. Единичните цени в количествено-стойностните сметки са формирани въз основа на 

разход за труд, механизация и материали съгласно Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови 

норми в строителството (ТНС) и СЕК или др. при следните показатели: 

 часова ставка ..........лв/чч;  

 допълнителни разходи върху труд ............%; 

 допълнителни разходи за механизация: .............%; 

 доставно - складови разходи:. ............%; 

 печалба - ...........% 

Тези показатели са неизменни за срока за изпълнение на поръчката. 

3. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в 

предвидените в ЗОП случаи. 



4. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на всички работи, 

дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената 

поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на 

офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и 

всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

5. Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение да се извършва при условията и 

по реда от проекта на договор. 

6. Прилагаме: 

 Попълнена на хартиен и магнитен носител във формат „Excel” или еквивалентен 

Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 3, в която сме посочили 

предложените от нас единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена;  

Важно!!! Всички единични цени и стойности да бъдат закръглени до втория 

десетичен знак след запетаята. 

 Подробни анализи на единичните цени на хартиен и магнитен носител във 

формат „Excel” или еквивалентен за всяка една дейност/операция. 

Важно!!! В конкретните анализни цени да се включват всички операции, необходими 

за  извършване на съответния вид работа. 

 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 

 

 


