
Образец № 1 

 
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 

ОФЕРТАТА 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 14 ОТ ЗОП 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор” 

№ Съдържание 

Вид на 

документите 

/оригинал или 

заверено 

копие/ 

Количество на 

документите 

/бр. страници/ 

От страница до 

страница 

 

1     

2     

….     

     

     

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2„Предложение за изпълнение на поръчката” 

№ Съдържание 

Вид на 

документите 

/оригинал или 

заверено 

копие/ 

Количество на 

документите 

/бр. страници/ 

От страница до 

страница 

 

1     

2     

….     

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена” 

№ Съдържание 

Вид на 

документите 

/оригинал или 

заверено 

копие/ 

Количество на 

документите 

/бр. страници/ 

От страница до 

страница 

 

1     

2     

….     

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника  __________________________ 

Име и фамилия на представляващия участника  __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

 



 

Образец №2  
 

ДО:  СОУ«Св. Климент Охридски»  

гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 72 

 

 

ОТ: 
 

Наименование на участника:  

Правно-организационна форма на 

участника: 

 

Седалище по регистрация:  

ЕИК:  

Пълен адрес за кореспонденция:  

Тел, факс, e-mail  

Лице за контакти:  

Банка, BIC и IBAN на сметката на 

участника 

 

  

О Ф Е Р Т А 

 

за 

 участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава VIII 

А от ЗОП – публична покана, с предмет: „Извършване на специализиран превоз на 

ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение 

през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и 

позиция/и …………………………………………………..……......................................... 

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

С настоящото представям оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет. 

 

 

Декларирам от името на представлявания от мен участник, че: 

 

1. Сме запознати с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, както и с 

документацията за участие.  

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

3. Ще спазваме условията за участие в процедурата. 

4. Ще спазваме всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които 

се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена. 

5. Няма да разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с 

поръчката, станали ни известни във връзка участието в процедурата. 

6. Сме съгласни да се придържамe към това предложение и същото да бъде валидно за 

срок от ...................................... календарни дни след датата, определена за краен срок за 

получаване на офертите. 



7. Ще  изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна 

част от нея „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и „Ценово 

предложение”, ведно с приложенията към тях. 

8. Лицето, което има представителна власт да представлява участника в процедурата и да 

подпише договора за възлагане на обществената поръчка е 

_______________________________________________________________________ 

[посочване на трите имена], в качеството му на 

__________І___________________________________________________________ 

[посочване на качеството на лицето с представителна власт - управител, 

изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се 

удостоверява с ________________________ [посочване на документа], който е 

приложен към тази оферта. 

 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи – образци, включени в  т. 8 

от документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ....................    Подпис и печат на Участника:…….................................………… 

            ...................................................... 
                  (име и фамилия) 

 

..................................................................... 
  (качество на представляващия участника) 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец № 3 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 
Уважаеми госпожи и господа,  

С настоящето представям участника и декларирам истинността на посочените сведения: 

 
Наименование на участника: Посочете точното наименование на дружеството, според актуалната му 

регистрация 

Седалище по регистрация: Посочете държавата и адрес на седалището на участник 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице представляващо 

участника 

Посочете име, фамилия и длъжност и данни по документ за самоличност 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес  

Интернет адрес /ако е 

приложимо 

 

Правен статус Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, 

дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде 

ЕИК и/или друга 

идентифицираща информация 

вв съответствие със 

законодателството на 

държавата, в която 

участникът е установен  

 

Банкови реквизити Банка: Банков клон:;  IBAN: BIC:; Титуляр на сметката: 

Предмет на поръчката Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с 

наименованието, дадено от Възложителя) 

Дата на изготвяне на офертата Посочете дата:( дата, месец, година) 

 

 
 

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

                                                                                                             /Подпис и печат/ 
 
 
 
 



Образец № 4 

 

Ценово предложение 
 

ДО:  СОУ«Св. Климент Охридски»  

гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 72 

 

ОТ: 

Наименование на участника:  

Правно-организационна форма на 

участника: 

 

Седалище по регистрация:  

ЕИК:  

Пълен адрес за кореспонденция:  

Тел, факс, e-mail  

Лице за контакти:  

Банка, BIC и IBAN на сметката на 

участника 

 

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания”   по обособена/и позиция/и  

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

(посочете № и име на обособената позиция, за която е настоящото ценово 

предложение) 

   

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички 

образци и условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, 

правим следното ценово предложение: 

 

1. Цена без ДДС.............................словом/............................................../ лв/км. 

 

Забележка : При изготвяне на ценовото предложение участникът следва да се 

съобрази с нормативите за цена на километър общ пробег за автомобили до 20 места и 

автомобили до 50 места по реда на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. и заповед на министъра на 

образованието и науката, действащи към датата на офериране. 

 

 Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде............... дни, считано 

от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може 

да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.    

 
 

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

                                                                                                  име, длъжност, печат 

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

той представя ценовото си предложение за всяка от позициите поотделно. 

Участникът поставя ценовото си предложение за всяка обособена позиция в отделен 

плик № 3, върху който посочва за коя позиция се отнася.  



 

Образец № 5 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 

обществена поръчка по смисъла на чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП 

 

Долуподписаният 

................................................................................................................................., 
(трите имена) 

адрес:............................................................................………………………………………… 

в качеството си на……….……….……………..................................………….…………… 
 (управител/изпълнителен директор или др.)  

на…………………………………………………........................…………………………… 

(наименованието на участника/подизпълнител) 

във връзка с участието в обществена поръчка за:„Извършване на специализиран 

превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително 

обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания”  по 

обособена/и позиция/и  

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

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

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

 

ДЕКЛАРИРАМ:                                    

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни 

разписания” ще ползвам следното техническо оборудване по обособена позиция: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ___________________________________________” 

Вид, марка,  

модел на 

МПС 

Собствен/нает 

брой 

места 

 

Регистрац.  

номер 

Лиценз  

№/ дата     

Удостоверение 

към лиценз № 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:________2015 г.                                 ДЕКЛАРАТОР:___________________                                                                

                                                                                                                    (подпис, печат) 
 

 

 



Образец № 6  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за незаетост на превозните средства 

 

        

Долуподписаният…………..…….……..........………….…………….….........................…,  

в качеството си на …………………………………………………….....…..........…...……,  
                                                     /длъжност/          

на............................................................................................................................................... 
                              /наименование на фирмата/                                                                                                  

със седалище и адрес на управление: гр./с./…….............................., обл. ………............, 

ул…..................……, ЕИК  …………..................….... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

        че посочените в офертата ми като основно и резервно превозни средства, 

за обособена позиция №…………….., за времето посочено в маршрутното разписание 

на същата, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на други дейности. 

 

 

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

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата……………                                ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

гр./с.……………                                                                                  /подпис и печат/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец № 7 

 
СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я 

*
 

на собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и поддържане в 

изправност на автобусите 

 
Долуподписаният/-ната/…………………………….…………………………………….. ……….…………. 

в качеството ми на ……………………………………………………………………………(посочете 

длъжността) на ………………………………………………………………(посочете фирмата на 

участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет: : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени 

маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и..................................................................... 

посочвате обособената/обособените позиция/позиции за която/които участвате 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на поръчката със следнaтa 

собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите  

 
№ по ред Вид на обекта Местонахождение на обекта Собственост на обекта 

         собствен / нает 

1.    

2.    

    

    

    

 
Към настоящата декларация прилагам: ........................................................................... 

(копие от документ за собственост или копие от договор за наем на ремонтно-

сервизната база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите) - изписва се 

точното наименование на документа, който се прилага. 

Декларирам, че за целия срок на договора представлявания от мен участник ще 

разпoлага със собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и поддържане в 

изправност на автобусите. 

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

неверни данни. 

 

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

(дата на подписване)                                                                                 /подпис и печат/ 

 
 
 
 
 

                                                   
 Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности на участника.   

 



Образец № 8 

 
СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я 

*
 

на собствена или наета гаражна площ 

 

Долуподписаният/-ната/………………………………………………….……………………………………..  

в качеството ми на …………………………………………………………………………… (посочете 

длъжността) на ………………………………………………………………(посочете фирмата на 

участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет: : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени 

маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и................................................................. 

посочвате обособената/обособените позиция/позиции за която/които кандидатствате 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на поръчката със следнaтa 

собствена или наета гаражна площ 

 
№ по ред Вид на обекта Местонахождение на обекта Собственост на обекта 

собствен / нает 

1.    

2.    

    

    

    

 

Към настоящата декларация прилагам: ........................................................................... 

/копие от документ за собственост или копие от договор за наем на гаражната 

площ / - изписва се точното наименование на документа, който се прилага. 
 

Декларирам, че посочените по-горе обекти ще бъдат на разпoложение на 

представлявания от мен участник за целия срок на договора. 

Декларирам, че за целия срок на договора представлявания от мен участник ще 

разпoлага със собствена или наета гаражна площ. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

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

  

(дата на подписване)                                                                                       /подпис и печат/ 

 

 
 
                                                   

 Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности на участника.   
 



                    Образец № 9 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за квалификацията и опита на персонала, осъществяващ поръчката 

Долуподписаният ...................................................................................................................., 
(трите имена) 

гражданин на .......................................................................................................................... 
(трите имена) 

адрес: ……………………………………................................……………………………...... 

в качеството си на ................................................................................................................. 
 (управител/изпълнителен директор или др.)  

на……………………………………………………………........................………………...... 
(наименованието на участника/подизпълнител) 

във връзка с участието в обществена поръчка за: „Извършване на специализиран 

превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително 

обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания” по 

обособена/и 

позиция/и.................................................................................................................................. 

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

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

ДЕКЛАРИРАМ: 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на специализиран 

превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително 

обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания” ще 

ползвам следния персонал:  

 

Име, фамилия  

Длъжност, с 

която ще 

участва в 

изпълнениет

о на 

поръчката  

 

Образование   

 

Общ стаж по 

специалността 

Висше 

Диплом 

№/дата 

Средно 

Диплом  

№/дата 

Основно 

Диплом 

№/дата 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

Дата:____________2015 г.                                       ДЕКЛАРАТОР:________________                                                                

                                                                                                                   (подпис, печат)                             



Образец № 10  
 

Д Е К Л А Р А Ц  И Я  

по чл. 56, ал. 1, т. 8  от Закона за обществените поръчки  

Долуподписаният /-ната/...........................................................................................................,   

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

                                                    (посочете длъжността) 

на ................................................................................. ЕИК......................................................, 

      (посочете фирмата на участника)  

    

 

 

ДЕКЛАРИРАМ,  

 

че при изпълнението на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни 

 разписания” по обособена/и позиция/и……………...…………………………………… 

 

ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители 
 (ненужното се зачертава)  

 

 

1. Подизпълнител:………………………………………………, ЕИК: ……………….., 

 

Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: 

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

 

 

Дял в проценти от стойността на услугата, съответстващ на тези работи: ……% 

(словом: ………………………………………...……….. процента). 

 

 

2. Подизпълнител:………………………………………………, ЕИК: ……………….., 

 

Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва:  

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

 

 
Дял в проценти от стойността на услугата, съответстващ на тези работи: ……% (словом: 

………………………………………...……….. процента). 

 

 

3. ………………………………………………………………………..……………………….. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                   (подпис и печат) 



Образец № 11 
 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният/-ната/............................................................................................................,   

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

                                                        (посочете длъжността) 

 на .................................................................................ЕИК ......................................................, 

      (посочете фирмата на участника)  

 

във връзка с обявената от СОУ«Св.Климент Охридски», гр.Ямбол, обществена поръчка 

с предмет:  „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна 

възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 

г. по утвърдени маршрутни разписания” за учебната 2015 / 2016 г.” по обособена/и 

позиция/и …………………………………………..…………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 Ние, ................................................................................ сме съгласни да участваме 

като 

                 (посочете лицето, което представлявате)  

подизпълнител на ......................................................................................... при изпълнение 

на  

                    (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

горепосочената поръчка.  

           

  Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

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

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

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, 

които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител). 

 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 

право да участваме като кандидат в горепосочената процедура.  

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме  документи 

съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената 

поръчка 

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

неверни данни. 

 

 

 

………………………..г.                    Декларатор……………………….. 

 (дата на подписване)                                                                    (подпис и печат) 

 

 

[наименование на подизпълнителя] 
 



Образец № 12 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т. 6  от Закона за обществените поръчки  

     

Долуподписаният /-ната/...........................................................................................................,   

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

                                                             (посочете длъжността) 

на ................................................................................. ЕИК ......................................................, 

      (посочете фирмата на участника) 

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

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания”  по обособена/и позиция/и ………………… 

 

ДЕКЛАРИРАМ  ЧЕ,  

 

1. За мен и съответно за представлявания от мен участник не е налице свързаност с 

друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП 
1
. 

 

2. За мен и съответно за представляваният от мен участник не са налице 

обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 
2
. 

 

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

неверни данни. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7 – дневен срок от  деня на настъпването им. 

 

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

посочване на неверни данни. 

      

        

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

                                                                                                                     (подпис и печат)                                                                                               
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ: Налице е изискване на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП всяка оферта да 

съдържа декларация от участника, с която се третират обстоятелства, които не могат да бъдат 

известни на самия участник към момента на подаване на офертата. Ето защо в случай, че след 

публичното оповестяване на списъка с подадени оферти в настоящата процедура се 

окаже, че за съответния участник са възникнали  обстоятелствата по т. 1 и т. 2 от 

настоящата декларация, същият е длъжен в 7 - дневен срок от деня на настъпването 

им да уведоми Възложителя. 

 

                                                   
1
 чл.55, ал.7 от ЗОП – свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура..  

 
2
 чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – външните експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други не може 

да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с 

други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, 

освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на 

участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 



Образец № 13.1 

/попълва се от всеки подизпълнител/ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 9  от Закона за обществените поръчки  

     

Декларатор:…………………………………………………………….......…………............... 

( име, презиме, фамилия ) 

в качеството си на 

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

(длъжност) 

на 

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

 (наименованието на участника / подизпълнителя) 

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

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

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

............................................ - участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-

годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 

2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и 

……………………………………………………….. 
 

т. I: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

НЕ СЪМ: 

 

1. Осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

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

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

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

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

2. Свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 

т. II: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯТ ОТ МЕН ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

1. Не е обявен в несъстоятелност. 

2. Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията) [в случай че подизпълнителят е чуждестранно лице - 

няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която подизпълнителят е установен]. 

4. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 



 

 Публичните регистри, в които се съдържат горепосочените от мен обстоятелства 

са: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

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

                      (подпис и печат) 
 

Забележки:  

1. „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са: 

Роднини по права линия без ограничение. 

Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително. 

Роднини по сватовство - до втора степен включително. 

Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. 

Съдружници. 

Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото. 

Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, 

и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

2. Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват подизпълнителя. 

3. В случай че подизпълнителят е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко 

едно от тях от лицата по предходния  пункт. 

4. Изискванията по т. I се прилагат, както следва: 

При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон. 

При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници. 

При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон. 

При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса 

на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон. 

При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон. 

При едноличен търговец - за физическото лице – търговец. 

Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника. 

В случаите по т.1 – 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 

власт е включена територията на Република България. 
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Образец № 13 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 9  от Закона за обществените поръчки  

     

Декларатор:……………………………………………………………………...……............... 

( име, презиме, фамилия ) 

в качеството си на 

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

(длъжност) 

на 

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

 (наименованието на участника / подизпълнителя) 

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

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

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

............................................ - участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-

годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 

2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания”  по обособена/и позиция/и 

………………… 

 

т. I: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

НЕ СЪМ: 
 

1. Осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

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

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

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

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

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 

права на работниците; 

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки. 

2. Свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 

т. II: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯТ ОТ МЕН УЧАСТНИК: 

 

 

1. Не е обявен в несъстоятелност. 

2. Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията) [в случай че участникът е чуждестранно лице - няма 



задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен]. 

4. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че 

участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на 

съда, участникът не е преустановил дейността си). 

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

6. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки.  

 

7. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

 Публичните регистри, в които се съдържат горепосочените от мен обстоятелства 

са: 

 

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

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

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

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

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

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

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

неверни данни. 
 

 

 

 

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

                        (подпис и печат) 
Забележки:  

1. „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са: 

Роднини по права линия без ограничение. 

Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително. 

Роднини по сватовство - до втора степен включително. 

Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. 

Съдружници. 

Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото. 

Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, 

и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

2. Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника. 

3. В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно 

от тях от лицата по предходния  пункт. 

4. Изискванията по т. I се прилагат, както следва: 

При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон. 

При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници. 

apis://NORM|4076|8|84|/
apis://NORM|4076|8|89|/
apis://NORM|4076|8|105|/


При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон. 

При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса 

на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон. 

При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон. 

При едноличен търговец - за физическото лице – търговец. 

Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника. 

В случаите по т.1 – 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 

власт е включена територията на Република България. 

5. Служителите на ръководни длъжности в община ....................................... са посочени на следния 

уебсайт на общината: _______________________________ . 
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Образец № 14 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т. 11  от Закона за обществените поръчки  

     

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................,   

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

                                                            (посочете длъжността) 

 на .................................................................................ЕИК ......................................................, 

      (посочете фирмата на участника)  

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

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и 

……………………………………………………….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

 

При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени 

изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд. 

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ: 

 

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде 

възложена, да спазваме изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена на труда и условията на труд. 

 

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

посочване на неверни данни. 

 

 

 

 

 

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

                     (подпис и печат) 

 

 

 

 
Забележка: 

„Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на 

работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и 

групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

съответната година. 

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на заетостта, 

включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде получена от 

Министерството на труда и социалната политика и създадените към него структури. 

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg - 

София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 / 81 19 44 

 
 

http://www.mlsp.government.bg/


Образец № 15 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т.12  от Закона за обществените поръчки  

     

Долуподписаният /-ната/ .............................................................................................,   

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

                                                               (посочете длъжността) 

 на .................................................................................ЕИК ......................................................, 

      (посочете фирмата на участника)  

 

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

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и 

……………………………………………………….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ  ЧЕ,  

 

 сме запознати и приемаме условията на проекта на договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: : „Извършване на специализиран превоз на ученици 

до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през 

учебната 2015 / 2016 г. по утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и 

позиция/и ………………...………………………………………………………… 

 

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

посочване на неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                  (подпис и печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец № 16 

 

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 

от участник/подизпълнител 

 

Долуподписаният/ата/         , 
/собствено бащино фамилно име / 

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:     

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

в              
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ__________________________ 

 

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и 

……………………………………………………….. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с  
                                         /ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: _____________________________________. 

 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  
                                         /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _________________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящия документ подлежа 

на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 

Дата    201… г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 

гр.                                      /подпис/ 



В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията 

се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

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 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар 

в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения 

и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 17 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК 
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

 

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

                                                                            (име, презиме, фамилия)  

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на 

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

вписано в регистъра при.............................................................................................................  

 

Декларирам, че 
Действителен собственик* по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното 

физическо лице/следните физически лица:  

 

1....................................................................................................................................................,  
                                                              (име, презиме, фамилия)  

 

2....................................................................................................................................................,  
                                                              (име, презиме, фамилия)  

 

3....................................................................................................................................................,  
                                                              (име, презиме, фамилия)  

 

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

деклариране на неверни обстоятелства.  

 

 

 

 

Дата на деклариране:                       Декларатор: ......................... 

 

.......................                                                                                                          (подпис) 

                                                                                                                           
*Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:  

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от 

дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или 

непряко го контролират;  

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или 

повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което 

осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети 

лица;  

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел 

или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в 

полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци. 

 

 

 

 
* Декларацията се попълва от представляващия участника, включително и от подизпълнителите (ако се 

предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението. 

 



Образец  № 18 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

за изпълнени договори от участника  
 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта №  

 _____, издаден на___  от               , с ЕГН           

____________ , в качеството ми на _________________________ (посочете 

длъжността) на              (посочете 

фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:  __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

За обособена позиция №         

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване 

на оферти, представляваният от мен участник е изпълнил следните основни договори за 

«обществен превоз на пътници» и/или «специализиран превоз на деца и/или ученици»  

№  Дата на 

сключван

е  на 

договора 

Предмет на 

договора 

Стойност 

на 

договора 

Период на 

изпълнени

е 

 

Възложител

, тел. за 

връзка 

Описание на  

изпълне-ните 

дейности 

1.       

2.       

3.       

…       

 

За потвърждение на горните данни, прилагаме: 

Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия 

списък: 

1.................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3.................................................................................................................................................... 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ............ 201…. г.                                        Подпис и печат:  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, 

данните, посочени в таблицата се представят от лицата, чрез които обединението 

доказва съответствието си с критериите за подбор. 
 



1. Образец № 19 

 
ДО 

СОУ «Св.Климент Охридски» 

ГР. ЯМБОЛ,  

УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 72 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

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

                                              адрес / седалище и адрес на управление 

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

......................................................, ЕИК по Булстат …….........................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и  

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

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

....................................................................................................................................................... 
(посочете № и име на обособената позиция, за която е настоящото  предложение за изпълнение) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

1. С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка 

с предмет: : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и 

на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015 / 2016 г. по 

утвърдени маршрутни разписания”  

 

2. След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, 

включително всички образци и условията на договора, получаването на които 

потвърждаваме с настоящото, и правим следните предложения: 

 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ:..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
                         (посочете № и име на обособената позиция, за която участвате) 

 

Забележка  В образец № 19 се попълват данни само за тази обособена позиция, за 

която е направено настоящото Предложение за изпълнение. Когато участник подава 

оферта за повече от една обособена позиция, той представя предложението си за всяка 

от позициите поотделно.Участникът поставя предложението си за всяка обособена 

позиция в отделен плик № 2, върху който посочва за коя позиция се отнася. 

 

 

 



Техническите възможности на фирмата за посочената позиция са следните:  

 

2.  Автобуси по позицията 

2.1. Основен - /марка, модел, регистрационен номер и брой места/.................. 

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

2.2. Резервен - /марка, модел, регистрационен номер и брой 

места/.................................................................................................................... 

3. Възраст на превозните средства: 

3.1. Основен – година на производство ................................. 

3.2. Резервен – година на производство ................................ 

4. Моментно състояния на превозното средство : 

3.1. Външен вид 

4.1.1. Основен автобус               добър                     незадоволителен  

4.1.2. Резервен автобус              добър                     незадоволителен 

/подчертайте вярното/ 

 

3.2. Изправно осветление в салона: 

Основен автобус          да / не          Резервен автобус   да / не 

                          /обградете вярното/ 

3.2.Наличие на пердета 

Основен автобус  да / не                  Резервен автобус   да / не 

                           /обградете вярното/ 

3.4. Здрава тапицерия 

Основен автобус   да / не                 Резервен автобус   да / не 

                          /обградете вярното/ 

3.5. Здрава подова настилка  

Основен автобус  да / не                  Резервен автобус  да / не 

                         /обградете вярното/ 

3.6. Наличие на климатик  

Основен автобус  да / не                   Резервен автобус   да / не  

                        /обградете вярното/ 

 

5. Собственост на превозните средства 

5.1. Основен автобус: 

Собствен   да / не           под наем  да/не        лизинг   да / не 

            /обградете вярното/ 

5.2. Резервен автобус 

Собствен   да / не           под наем   да/не       лизинг   да / не 

                                     /обградете вярното/ 

 

5.1. Наличие на ремонтно – сервизна база  

       Собствена   да / не      /обградете вярното/ 

 

          5.2. Наета  да / не    /обградете вярното/ 

 



 

6. Наличие на гаражна база 

          6.1. Собствена  да / не      /обградете вярното/ 

 

     6.2. Наета  да / не       /обградете вярното/ 

 

7. Застраховки „Гражданска отговорност на МПС” № /дата/валидна до ................ 

 

      7.1.Основен автобус .................................................................................. 

 

      7.2.Резервен автобус ................................................................................. 

 

     8.Застраховка „Злополука на пътниците”  №/дата/валидна до ................... 

 

     8.1.Основен автобус .................................................................................. 

 

     8.2.Резервен автобус ................................................................................. 

 

9. Предложените от мен автобуси по обособената позиция отговарят на изискванията на 

Наредба № 33 от 03 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Репулблика България и Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни 

средства. 

                                              да /не       /обградете вярното/ 
 

10. Съгласни сме срокът за изпълнение на услугата да е от 16.09.2015 година до 

15.06.2016 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                           име, длъжност, печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 20 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

 

Подписаният ..................................................................................................................................  
(трите имена) 

л.к. № ................................................... издадена на  ........................................ год.  

от ................................ ..., гр. ................................................................................................. 

адрес: гр. .................................. община ............................................................................. 

ул. ..........................................................................№,  .....  бл. № ........, ап ........... , ет. ........ 

В качеството си на ........................................................................................................................  

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите и др.) 
 

на ......................................................................................................................................................  
(наименованието на участника/подизпълнителя - юридическо лице) 

 

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

• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК); 

• подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; 

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

• престъпления против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

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

• престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3, 

ал.2. 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник няма член на управителен или контролен орган, 

както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 

пълномощник, който да е свързано лице/не съм свързано лице (невярното се зачертава) по 

смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

5. Представляваният от мен участник не е сключил трудови или други договори с лице по 

чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, работило 

преди по-малко от една година в Област Ямбол и Министерство на образованието, младежта и 

науката. 

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в 

декларираните по - горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

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

неверни данни. 

 

Дата:……………. 

ДЕКЛАРАТОР:  ………………...... 
                                                  (подпис, печат) 



Забележки: 

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато участниците са установени /регистрирани в България.. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 на чл. 47 от 

ЗОП (т. 1 от декларацията) се прилагат, както следва: 

• при събирателно дружество - от сьдружниците и управителите; 

• при   командитно   дружество   -   от   неограничено   отговорните   съдружници,   без 

ограничено отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - от управителя /управителите/, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност  -  от едноличният  собственик на 

капитала и неговия управител (ако има). Ако собственикът е юридическо лще – неговият 

ръководител и неговия управител (ако има); 

• при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон,  а при липса на овластяване - от членовете на съвета на директорите  или 

управителния съвет; 

• при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове    на съвета на 

директорите; 

• във всички останали случаи - от лицата, които представляват участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Образец № 21 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

Подписаният  ...................................................................................................................................  
(трите имена) 

л.к. № .................................................... издадена на  .............................................. год. 

от ................................. , град .............................................................................................................. 

адрес:  гр.........................................  община ....... ............................................................. 

ул .....................................................................№ ........ бл. № ................. , ап ................ , ет. .......... 

В качеството си на ...................................................................................................................... ... 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите и др.) 

на ..................................................................................................................................................  
(наименованието на участника/подизпълнителя - юридическо лице) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Участникът, когото  представлявам  не е в открито производство по несъстоятелност. 

2. Участникът, когото представлявам не е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 

3. Дейността на участника, когото представлявам не е под разпореждане на съда. 

4. Участникът, когото представлявам не е преустановил дейността си. 

5. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена 

професия. 

6. Участникът, когото представлявам няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/ участникът, когото представлявамима 

парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или 

отсрочване на тези задълженията. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

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

неверни данни. 

 

 

Дата:……………. 

ДЕКЛАРАТОР:  ………………... 
                                          (подпис, печат) 

 



Забележки: 

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато юридическите лща са установени /регистрирани в България. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 2, т. 2 на чл. 47 от ЗОП (т. 

5 от декларацията) се прилагат, както следва: 

• при събирателно дружество - от съдружниците и управителите; 

• при   командитно   дружество   -   от   неограничено   отговорните   съдружници,   без  

ограничено отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - от управителя /управителите/, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност  - от едноличният собственик на 

капитала и неговия управител (ако има). Ако собственикьт е юридическо лице – неговият 

ръководител и неговия управител (ако има); 

• при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон,  а при липса на овластяване - от членовете на съвета на директорите или 

управителния съвет; 

• при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове   на съвета на 

директорите; 

• вьв всички останали случаи - от лицата, които представляват участника. 

 

По    отношение    на    обстоятелствата    в    точка    6,    декларатора    избира,    

това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него. 
 


