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Образец № 1 
 

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА 

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 

 
 

ПРОЦЕДУРА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ по реда и условията на чл. 20, ал. 3, 
т. 2 от ЗОП 
ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - 
популяризирането на природното наследство и ресурси и културното наследство на 
трансграничния регион””, със следните обособени позиции:……………………………………….. 
посочва се задължително номера и наименованието на обособената позиция, за 
които участникът подава ценово предложение) 

 
 

№ Съдържание Вид на 
документа 
(оригинал или 
заверено копие) 

Брой 
страници 
на всеки 
документ 

1 Списък на представените документи, 
съдържащи се в офертата – попълва се Образец 
№ 1; 

  

2 Представяне на участника – попълва се Образец 
№ 2; 

  

3 Документ от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението (когато 
е приложимо)  

  

4 Документ за упълномощаване, когато лицето, 
което подава офертата, не е законният 
представител на участника (когато е приложимо) 

  

5 Декларация за липсата на обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – попълва се 
Образец № 3; 

  

6 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 3-5 от ЗОП – попълва се Образец № 4; 

  

7 Документи за доказване на предприетите мерки 
за надеждност (когато е приложимо) 

  

8 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – попълва се 
Образец № 5; 

  

9 Декларацията 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 – 
попълва се Образец № 6; 

  

10 Декларация ЕИК – попълва се Образец № 7;   
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11 Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМСИ – 
попълва се Образец № 8; 

  

12 Декларация – списък – попълва се Образец № 9;   

13 Техническо предложение за ......................... 
(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция/и, 
за които участникът подава техническо 
предложение) – попълва се Образец № 10. 

  

14 Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя – попълва се 
Образец № 10.1; 

  

15 Декларация за срока на валидност на офертата – 
попълва се Образец № 11; 

  

16 Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор – попълва се 
Образец № 12; 

  

17 Ценово предложение  за ............................ 
(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за 
които участникът подава ценово предложение) – 
попълва се Образец № 13. 

  

18 Образец 13.1 - Образец на количествено-
стойностна сметка за изпълнение на Обособена 
позиция 1. 
и/или 
Образец 13.2 - Образец на количествено-
стойностна сметка за изпълнение на Обособена 
позиция 2. 

  

19 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП– попълва 
се Образец № 14; 

  

20 Други, които участникът счита, че са 
приложими: ……………….. 

(Описват се приложените от участника 
документи на съответното място) 

  

 

 

Дата: ................... г.                 Участник:............................  
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
 

 
ВАЖНО!!!  
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено 

лице. Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от 
членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за 
участие в настоящата процедура. 
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 Образец № 2 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 

Наименование на Участника:  
 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 
(или друга идентифицираща 
информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в 
която участникът е установен) 

 

Седалище по регистрация:  
 

(град, пощенски код, улица, №) 

Точен адрес за кореспонденция: 
 

(град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер: 
 

 

Факс номер: 
 

 

e-mail: 
 

 

Лице/а за контакт:  

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавя необходимия брой полета) 

Банка, BIC, IBAN, титуляр на 
сметката: 
 

 

Лица представляващи участника по 
учредителен акт: 
 

 

 
 
Дата: ................... г.                 Участник:............................  
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
 
 
 

 
ВАЖНО!!!  
Документът се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице. 
Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е 

упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се 
изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура. 
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Образец № 3 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност ................................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си 
на……………………….............................(длъжност) на 
…………………………………………….(наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………….… 
със седалище и адрес на управление …………………………..........,  

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

по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
1. не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 
217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 
Наказателния кодекс; 
2. не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или 
трета страна; 
3. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни. 
 
 
Дата: .................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                                   (име, длъжност, подпис и печат) 
 
Забележка: 
* Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 ППЗОП. 
* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя  
за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57 ал. 2 ЗОП. 
* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65 ал. 4  и чл. 66 
ал. 2 ЗОП. 
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Образец № 4 
 

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

 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност ................................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си 
на……………………….............................(длъжност) на 
…………………………………………….(наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………….… 
със седалище и адрес на управление …………………………..........,  
 
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, 

по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно 

обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):  

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; 

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; 
(невярното се зачертава) 

 

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

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно 
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съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят 
участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, 
технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам ще представи изискващата се информация, 
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 
способности и квалификация, когато е приложимо). 
 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя 
възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Дата: .................... г.          Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат)                         
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: 
* Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 ППЗОП. 
* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя  
за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57 ал. 2 ЗОП. 
* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65 ал. 4  и чл. 66 
ал. 2 ЗОП. 
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Образец № 5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще 
се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност ................................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си 
на……………………….............................(длъжност) на 
…………………………………………….(наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………….… 
със седалище и адрес на управление …………………………..........,  
 
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, 

по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползвам/ще ползвам 
(ненужното се зачертава) подизпълнител/и. 
2. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:  
 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1  
................................................................ (наименование на подизпълнителя) 
дял от поръчката, който ще му възложи участника ................, 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 ................, като работата му ще 
обхваща следните дейности: ......................................................................... 
(посочва се конкретната част от предмета на поръчката) 
 
3. Посочените в т. 2 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. 
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4. Няма да заменям посочения/те в т. 2 подизпълнител/и или включвам 
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен 
когато: 
4.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 
по т.3. 
4.2. 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. 
 
5. 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. 
6. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те 
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни. 
 
Към настоящата декларация прилагам: 
1.  Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 
2. Документи доказващи спазването на изискванията за подбор на всеки от тях 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 
 
 
 
 
Дата: ................. г.             Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                          (трите име, длъжност, подпис и печат)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 
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Образец № 6 
 

 

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, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) 
 
 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 

данни по документ за самоличност .............................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 
а именно: ………………………....... (длъжност)  

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

на  ………………… (наименование на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, със 
седалище и адрес на управление ………………………….........., 
 
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, 

по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 

Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

преференциален данъчен режим. /Представляваното от мен дружество е регистрирано 
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .................................. 

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

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим. /Представляваното от мен дружество 
е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а 
именно с: .......................................  

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

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

............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 
и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим. 

 
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
 

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

 

 
Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат)                        
 

 
 
Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 
В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях. 

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от 
подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 
„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 
По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции с преференциален 

данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са: 
държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с 

Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното 
сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) 
и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия: 
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната 
държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при 
поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия; 
б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и 
съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на 
информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната 
държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;  
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по 
чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало 
или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в 
Република България.  
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на 
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник". 

 „Свързани лица” 
 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са лицата по 
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ). 
 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен 
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
4. съдружниците; 
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството; 
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на 

друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 
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Образец № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за Единния идентификационен код (ЕИК)  
 
 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност .............................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 
а именно: ………………………....... (длъжност)  

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

на  ………………… (наименование на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, със 
седалище и адрес на управление ………………………….........., 
 

Във връзка с подадена оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка 
по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава 
оферта) 

 

 
ДЕКЛАРИРАМ че,  

  
 

Представляваният от мен участник / изпълнител (ненужното се задрасква) е 
вписан в ………………………………………………………………… при Агенцията по вписванията, с 
Единен идентификационен код (ЕИК) …………………………………….. 
 

 

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

неверни данни. 

 

 
      
Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
 
Забележка:  
Декларацията се попълва и от всеки член на участника-обединение, както и от всеки 
подизпълнител. 
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Образец № 8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Долуподписаният/та: 
1. ………………………………………………………. /име, презиме, фамилия/, ЕГН 
………………………………., дата на раждане: ……………………, гражданство/а: …………………………, 
постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………………., 
или  адрес:  
…………………………..,..................................................................................., 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 
 
в качеството ми на: 

□ законен представител  
□ пълномощник 

на ……………………………………………………………………………………. 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото 
лице или вида на правното образувание), вписано в …………………………………….. при 
Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер …………………………………….……………….. 
 

  
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
І. Действителни собственици на представляваното от мен  юридическо лице/правно 
образувание са следните физически лица: 
 

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

ЕГН/ЛНЧ: …………………………………….. , дата на раждане ………………………………..., 
гражданство/а: ………………………………………….. (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: ……………………………………………………………… 
постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
или  адрес:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
 
което е: 
   
          лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 
дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби 
на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)……………………………………………… 
……………………………………………………………………; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 
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състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 
от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 
осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 
съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 
пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 
доверителната собственост или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 
други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 
посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 
сделка или дейност, и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 
2, ал. 1, т. 1-3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да 
се установи друго лице като действителен собственик; 

друго (посочва се)……………………………………………………………………... 
 
Описание на притежаваните 
права:……………………………………………………………………………....……… 
 
 
1. …………………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
 

ЕГН/ЛНЧ: ……………………………..   дата на раждане: ………………………………..,  
 
гражданство/а:………………………………………………(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или 
държавата по гражданството: ……………………………………………………………… 
постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
или  адрес:  …………………..,............................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
 
което е: 
   
          лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 
дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби 
на Търговския закон (посочва се конкретната 
хипотеза).............................................. 
…………………………………………………………………………………………………; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 
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състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 
от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 
осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 
съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 
пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 
доверителната собственост или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 
други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 
посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 
сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, 
ал. 1, т. 1-3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да 
се установи друго лице като действителен собственик; 

друго (посочва се)……………………………………………………………………... 
 
 
Описание на притежаваните права:………………………………………………………… 
 
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се 
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно 
образувание, са: 
 
А.  Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
 
………………….……………………………………………………………………………… 

(посочва се наименованието, както  и правноорганизационната форма на 
юридическото лице или вида на правното образувание) 

седалище: ……………………………………………………………………………………. 
(държава, град, община) 

адрес:…………………………………………………………………………………………. 
 
вписано в регистър………………………………………………………………………….. 
 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ………………………… 
 
Представители: 
 
1. ………………………………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………..    дата на раждане: ………………………………..,  
гражданство/а:…………………………..…………………………………………………… 
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(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или 
държавата по гражданството: ……………………………………………………………… 
постоянен адрес: ……………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………..    дата на раждане: .……………………………..,  
гражданство/а:…………………………….………………………………………………… 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или 
държавата по гражданството: ……………………………………………………………… 
постоянен адрес: ……………………………………………………………………………. 
или  адрес:  
………………………………..,............................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
 
Начин на представляване: …………………………………………………………………. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 
 
 
 
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се наименованието, както  и правноорганизационната форма на 
юридическото лице или вида на правното образувание) 

седалище: ……………………………………………………………………………………. 
(държава, град, община) 

адрес:…………………………………………………………………………………………. 
вписано в регистър………………………………………………………………………….. 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ………………………… 
Представители: 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………..,  дата на раждане: ………………………………..,  
гражданство/а:……………………………………………………………………………… 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
 
 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или 
държавата по гражданството: …………………………………………………………...... 
постоянен адрес: …………………………………………………………………………… 
или  адрес:  
………………………………..,.........................................................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 



  
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 

www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз. 
 

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

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: …………………………….. ,  дата на раждане: ………………………………..,  
гражданство/а:……………………………………………………………………………….. 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или 
държавата по гражданството: ……………………………………………………………… 
 
постоянен адрес: …………………………………………………………………………… 
или  адрес:  
………………………………..,.........................................................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
Начин на представляване: …………………………………………………………………. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 
 
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

1. ………………………………………………………. /име, презиме, фамилия/,  
ЕГН ………………………………., дата на раждане: ……………………,  
гражданство/а: …………………………, 
постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………………., 
или  адрес:  
…………………………..,..................................................................................., 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 
 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 
 
1. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията 
 
2. ……………………………………………………………………………………………. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни. 
 
 
Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
 
 

Указания:  

     Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от 

Допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна 

сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или 

физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена 

операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен 

собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 
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дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително 

посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с 

изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се 

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на 

еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по 

отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно 

или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или 

дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице 

или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически 

лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под 

контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове 

и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на 

юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик 

е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, 

когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – 

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални 

директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно 

образувание, ако е установен друг действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено 

притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или 

друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и 

контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други 

въпроси от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху 

юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, 

както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез 

трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като 

действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното 

лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита 

физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица 

водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по 

ал. 1. 
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Образец № 9 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК  

на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 
 

 
 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност .............................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 
а именно: ………………………....... (длъжност)  

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

на  ………………… (наименование на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, със 
седалище и адрес на управление ………………………….......... 

 

Във връзка с подадена оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка 
по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 

наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ,  

 
Представляваният от мен участник е изпълнил доставки с предмет, идентичен или 
сходен с този на …………………………………………………………… (съответната обособена позиция, 
за която участва), през последните 3 (три) години, назад, считано от датата на 
подаване на офертата, както следва:  

 

№ Предмет на изпълненото 
доставките и кратко 

описание 

 
Стойност,в лева 

Крайна дата 
на изпълнение 

на услугата 

Получател на 
услугата 

     

     

  
 

 
 
 
 
 

Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 

 



  
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 

www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз. 
 

 

Образец № 10 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

[наименование на участника],  

представлявано от [трите имена]  

в качеството на [длъжност или друго качество]  

с БУЛСТАТ/ЕИК […],  

със седалище […] и адрес на управление […],  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

І. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена 
поръчка, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 
потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и 
условията посочени в Документацията за обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион””, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта). 
 

ІІ. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация 
за участие 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. 
 

ІІІ. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка: 

1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с представената оферта. 

2. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

изискванията, посочени в Техническата спецификация. 

3. Декларираме, че ще доставим и монтираме оборудването предмет на обществената 

поръчка, посочено в Техническата спецификация на Възложителя, съгласно 

изискванията на документацията за участие. 

4. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от 
двете страни, ще изпълним, обществената поръчката в срок до 2 (два) месеца, след 
сключване на договора и получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 
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5. Декларираме, че ще извършим доставката и монтажа на заявеното от възложителя 
оборудване в срок до ..............(.....................) календарни дни, след получена 
заявка от възложителя. 
 

6. Декларираме, че ще осигурим гаранционната поддръжка на доставеното 
оборудване в рамките на следният гаранционен срок – 2 (две) години. 

 
7. Декларираме, че ще осигурим срок за реакция при отстраняване на дефекти и/или 
повреди – 3 (три) календарни дни, след получена заявка от възложителя. 

 
8. При изпълнение на поръчката ще спазваме изискванията на действащата 
нормативна уредба.  

9. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения към документацията 
за обществена поръчка, проект на договор. 

10. Деклараме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 6 (шест) 
месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите. 

11. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд. 

 

Неразделна част от настоящето техническо предложение са: 

1. Технически спецификации на оборудването, което ще бъде доставено –  
Образец № 10.1 

2. Документ за упълномощаване (само когато лицето което подава офертата 
не е законният представител на участника); 

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

 

 

 

Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
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Образец № 10.1 

 

 

 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя 

Обособена позиция 

 №  
(посочва се задължително номера и наименованието на 

обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 
Предлаганото от нас оборудване е със следните технически и функционални 

характеристики отговарящи на Вашите изисквания: 

 

№ Наименование  
Технически характеристики 
посочени от Възложителя 

Технически характеристики 
предложени от Участника 

     

     

     

 

 

 

Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
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Образец № 11 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за срок на валидност на офертата 

 

от  …………………………………..,  

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или 

подизпълнителя (когато е приложимо): ……………………………………. 

представлявано от ……………………………………………………………………, 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на: …………………………………………………………………… 

(длъжност) 

 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията 
на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване по проект 
“Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и 
ресурси и културното наследство на трансграничния регион””, със следните 
обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта), 
с подаване на настоящата оферта 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

съм съгласен валидността на нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца, считано 

от крайния срок за получаване на офертите. 

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

неверни данни. 

 

 
 
 
 
Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
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Образец № 12 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

от  …………………………………………………………………………………………………………………………..,  

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или 

подизпълнителя (когато е приложимо): ………………………………………………………..……………. 

представлявано от ………………………………………………………………..………………………………, 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на: ……………………………………………………..………………………………………… 

(длъжност) 

 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията 
на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване по проект 
“Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и 
ресурси и културното наследство на трансграничния регион””, със следните 
обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта), 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка, 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. 

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
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Образец № 13 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване по 
проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното 
наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион””, със 
следните обособени позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 

 [наименование на участника],  

представлявано от [трите имена]  

в качеството на [длъжност или друго качество]  

с БУЛСТАТ/ЕИК […],  

със седалище […] и адрес на управление […],  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

1.  В съответствие с условията на възложителя, предлагаме да изпълним, 
настоящата обществена поръчка за обща цена в размер на: 
 
.............  лв. (словом: …........……………) без ДДС, съответно..................... лв. 
(словом: …………….........…) с ДДС. 
 
 

2. Общата цена е формирана въз основа на единичните цени посочени в Приложение 
№: ............... - количествено-стойностна сметка за изпълнение на Обособена 
позиция............................(посочва се задължително номера и наименованието 
на обособената позиция, за която участникът подава ценово предложение). 
3. Запознати сме с условието, че при несъответствие между посочената обща цена в 
цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с 
думи. 
4. Запознати сме с условието, че при несъответствие между посочената обща цена за 
изпълнение на поръчката и сборът от посочените единични цени изписани в 
Приложение №: ........ - количествено-стойностна сметка за изпълнение на Обособена 
позиция............................(посочва се задължително номера и наименованието 
на обособената позиция, за която участникът подава ценово предложение), ще 
бъде взет сборът от стойностите посочени за съответните единични цени. 
 

5. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че 
участник, чиято цена без ДДС е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на 
съответните предложения (цени без ДДС) в останалите оферти, ще трябва писмено да 
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докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена 
обосновка за начина на нейното образуване.  
 
6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, 
не по-късно от датата на сключване на договора за обществена поръчка, ние се 
задължаваме да представим Гаранция за изпълнение по договора за обществена 
поръчка в размер на 3% от сумата по т.1. 

 
 

Неразделна част от настоящето ценово предложение е: 

Приложение №: ............... - количествено-стойностна сметка за изпълнение на 
Обособена позиция ............................ (посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава ценово 
предложение). 

 
 
 
 
Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
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Образец № 14 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП 

 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност ................................(номер на лична 
карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си 
на……………………….............................(длъжност) на 
…………………………………………….(наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ 
……………….… със седалище и адрес на управление …………………………..........,  
в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на чл. 
20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване по проект “Пътуване 
на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и ресурси и 
културното наследство на трансграничния регион””, със следните обособени 
позиции: 
Обособена позиция............................(посочва се задължително номера и 
наименованието на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Представляваният от мен участник : …………………………………………. 
/изписва се името/ фирмата на участника/ 
 
не е свързано лице* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на 
обществена поръчка. 
 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по- горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им. 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.  
 
 
 
Дата: ....................... г.                  Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                       (трите имена, длъжност, подпис и печат) 
 
 
Забележка: 
Съгласно §2, т.45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 
„Свързани лица“ са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа. 
Съгласно §1, т.13 и 14 ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа са: 
„т.13 /Предишна т.11 – ДВ, бр.61 от 2002 г., предишна т.12, бр.103 от 2012 г./ „Свързани лица“ 
са: 
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а/ /изм. – ДВ, бр.39 от 2005 г./ лицата, едното от които контролира другото лице или негово 
дъщерно дружество; 
б/ лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в/ лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г/ /изм. – ДВ, бр.39 от 2005 г./ съпрузите, роднините по права линия без ограничения, 
роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 
четвърта степен включително. 
т.14 /Предишна т.12, изм. – ДВ, бр.61 от 2002 г., предишна т.13, бр.103 от 2002 г./ „Контрол“ е 
налице, когато едно лице: 
а/ притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 
юридическо лице, или 
б/ /доп. – ДВ, бр.39 от 2005 г./ може да определя пряко или непряко повече от половината от 
членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 
в/ може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 
връзка с дейността на юридическо лице.“ 

 

 

 

 

 

  


