
Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

СПИСЪК  

на документите, съдържащи се в офертата 

Документ Страници  

Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 2) и Копие от 

документ за регистрация на оферента или ЕИК 
 

Техническо предложение (Образец № 3).  

Ценово предложение (Образец № 4) и Количествено-стойностна сметка 

(Образец № 4а). 
 

Списък на изпълнените основни договори (Образец № 5).  

Списък на експертите, ангажирани за изпълнение на поръчката 

(Образец № 6). 
 

Декларация за използване на подизпълнители (Образец № 7) и 

Декларация от подизпълнител (Образец № 8, ако е приложимо). 
 

Декларация за приемане на проект на договор за изпълнение на 

поръчката (Образец № 9). 
 

Декларация за оглед (Образец № 10).  

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд (Образец № 11) 
 

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. 

„а“ – „д“ и т. 4 от ЗОП (Образец № 12) 
 

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

(Образец № 13) 
 

Декларация за отсъствие на  обстоятелства по чл.47 ал.5, т.1 и т. 2 от ЗОП 

(Образец № 14) 
 

 

Дата  

                         

Име и фамилия                

Подпис на упълномощеното лице  

Длъжност           

Наименование на оферента  
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Образец № 2. Данни за лицето, което прави предложението 

 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

 

1. Фирма /наименование на оферента:                                                                                       . 

 

2. Правноорганизационна форма:                                                                                                             . 

 

3. Лице, представляващо оферента:                                                                                               . 

 

4. ЕИК                                                                                                                                                          . 

 

5. Идентификационен номер по ЗДДС:                                                                                                   . 

 

6. Седалище и адрес на управление:                                                                                          . 

 

7. Лице за контакт:                                                      , длъжност:                                                        . 

 

8. Телефон:                                                                   , факс:                                                             . 

 

9. Моб. телефон:                                                  , ел.-поща:                                                    . 

 

10. Адрес за кореспонденция:                                                                                                                    . 

              

11. Обслужваща банка:                                                                                                                   . 

 

12. Банков код:                                                                                                                                       . 

   

13. Номер на банкова сметка:                                                                                                         . 

 

 

 

Дата                           

Име и фамилия                

Подпис на упълномощеното лице  

Длъжност           

Наименование на оферента  
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Образец № 3. Техническо предложение 

 

ДО  

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

с. Горна Малина, ул. „21-ва“ №18 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", 

землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите 

под него от бедствия и аварии“ 

 

От _________________________________________________________________________________ 

(наименование на оферента) 

със седалище гр. _____________________  и адрес на управление ул._________________________  

__________________________________№ ____________, ЕИК ______________________________ 

тел.: ____________________,  факс: __________________, eл.-поща:_________________________ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

След запознаване с всички документи и образци, получени от нас като неразделна част от 

публичната покана за участие в поръчката, удостоверяваме и потвърждаваме, че оферентът 

…………… (посочете наименование и ЕИК на оферента) отговаря на условията, посочени от 

Вас в поканата и е в състояние да извърши работите по вид и с качество определени в 

техническата спецификация.  

Представяме Ви оферта за изпълнение на ремонтни дейности по възстановяването на 

яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от 

бедствия и аварии и предлагаме да изпълним работите, съгласно изискванията на Възложителя, 

проекта на договор и предложената организация и методология за изпълнение на работите. 

Офертата не съдържа варианти за изпълнение на строителните работи. 

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от .............календарни дни. 

Предлагаме следната организация и методология за изпълнение на поръчката: 

- Описание на работите и предлаганата последователност на изпълнение 

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

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

- Описание на организацията на изпълнение, включително при лоши метеорологични 

условия: 
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…………………………………………………………………………………………………………

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

Предлагаме следния график за изпълнение на поръчката и следния график за ресурсите: 

- Линеен график: 

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

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

- Ресурсен график: 

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

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

Предлагаме следните мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд: 

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

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

Предлагаме следните процедури за контрол на качеството: 

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

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

Предлагаме следната програма за управление на риска: 

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

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

При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се 

зачертава) подизпълнители, във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от 

страна на посочените подизпълнители за участието им. 

Настоящата оферта е валидна за период от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаването им и ние ще сме обвързани с нея, съответно може 

да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок. 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата                           

Име и фамилия                

Подпис на упълномощеното лице  

Длъжност           

Наименование на оферента  

 

печат 
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Образец № 4. Ценово предложение 

 

ДО  

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

с. Горна Малина, ул. „21-ва“ №18 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", 

землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите 

под него от бедствия и аварии“ 

 

От _________________________________________________________________________________ 

(наименование на оферента) 

със седалище гр. _____________________  и адрес на управление ул._________________________  

__________________________________№ ____________, ЕИК ______________________________ 

тел.: ____________________,  факс: __________________, eл.-поща:_________________________ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Представяме нашата ценова оферта, като част от офертата ни за участие в обявената от 

Вас поръчка за изпълнение на ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", 

землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от бедствия и 

аварии, възлагана по реда на глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки. 

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим строително-ремонтни работи предмет на 

поръчката, съобразно условията на Възложителя, за цена от ______________________ (словом: 

____________________________________________) лева без включен ДДС.  

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, определени в публичната 

покана, договора и техническата спецификация, и по вид и начин, описан в нашето 

предложение. 

Предлаганата цена е образувана въз основа на приложената количествено-стойностна 

сметка, като са включени непредвидени разходи в размер на 10 (десет) процента от цената на 

работите. 

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валиден ще бъде 

сборът на единичните цени в предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 

ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие със сбора на единичните цени на 

предложението. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, 

важи сумата, написана с думи. 
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Срокът на валидност на ценовата оферта е 60 (шестдесет) календарни дни от крайната 

дата за депозиране на оферти. 

 

Приложение: Количествено-стойностна сметка. 

 

 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата                           

Име и фамилия                

Подпис на упълномощеното лице  

Длъжност           

Наименование на оферента  

 

 

 
печат 
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Образец № 4а. Количествено-стойностна сметка 

№ Видове работи Мярка Количество 
Ед. ценa 

(лв.) 

Стойност 

(лв.) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11  
 

   

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

Непредвидени разходи 10%:  

Всичко:  

ДДС 20%:  

Общо  

 

Подпис:  

Дата:  

Име и фамилия:  

Длъжност:   

Наименование на участника:  

  

печат 
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Образец № 5. Списък на изпълнените основни договори    

  

СПИСЪК 

на основните договори, изпълнени от оферента през последните 5 (пет) години (2013 г., 2012 г., 

2011 г., 2010 г., 2009 г.) 

  

Оферентът____________________________________________________________________ 
                                               (наименование на оферента) 

ЕИК__________________, със седалище и адрес на управление_____________________________ 

____________________________________________________________________, представляван от 

___________________________________________________________________, в качеството си на  
 (име и фамилия)  

____________________________________________________ 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите) 

 

е изпълнил следните основни договори през последните 5 (пет) години (2012 г., 2011 г., 2010 г., 

2009 г., 2008 г.): 

Договор с предмет___________________________________________________________, 

възложител______________________________, изпълнен в гр. (с.)_________________ в периода 

от _________________ до _________________ на стойност_________________ лв. без включен 

ДДС е изпълнен в срок професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 

Договор с предмет___________________________________________________________, 

възложител______________________________, изпълнен в гр. (с.)_________________ в периода 

от _________________ до _________________ на стойност_________________ лв. без включен 

ДДС е изпълнен в срок професионално и в съответствие с нормативните изисквания 

Договор с предмет___________________________________________________________, 

възложител______________________________, изпълнен в гр. (с.)_________________ в периода 

от _________________ до _________________ на стойност_________________ лв. без включен 

ДДС е изпълнен в срок професионално и в съответствие с нормативните изисквания 

 

Дата  

                         

Име и фамилия                

Подпис на упълномощеното лице  

Длъжност           

Наименование на оферента  
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Образец № 6. Декларация за експертите 

 

СПИСЪК 

на техническите лица, включително на лицата, отговарящи за контрола на качеството 

 

Оферентът____________________________________________________________________ 
                                                  (наименование на оферента) 

ЕИК__________________, със седалище и адрес на управление_____________________________ 

____________________________________________________________________, представляван от 

___________________________________________________________________, в качеството си на  
 (име и фамилия)  

____________________________________________________ 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите) 

разполага със следните технически лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

строителството, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци 

за предпазване на населението и площите под него от бедствия и аварии“: 

1. _______________________________________________, притежаващ  __________________ 
                                                        (име, презиме, фамилия)                                                                                                          (висше/средно) 

образование по специалност______________________, с ______ години професионален 
                                                                                                 (степен и специалност)             (продължителност) 

опит, опит в изпълнението на следните договори със сходен предмет 

___________________________________________________________________ на позиция, 

съответстваща с позицията за която е предложен, който ще изпълнява функциите на 

технически ръководител при изпълнение на горепосочената поръчка; 

2. _______________________________________________, притежаващ  __________________ 
                                                        (име, презиме, фамилия)                                                                                                          (висше/средно) 

образование по специалност______________________, с ______ години професионален 
                                                                                                 (степен и специалност)             (продължителност) 

опит, опит в изпълнението на следните договори със сходен предмет 

___________________________________________________________________ на позиция, 

съответстваща с позицията за която е предложен, който ще изпълнява функциите на 

технически ръководител при изпълнение на горепосочената поръчка. 

Дата                           

Име и фамилия                

Подпис на упълномощеното лице  

Длъжност           

Наименование на оферента  
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Образец № 7. Декларация за използване на подизпълнители 

ДЕКЛАРАЦИЯ1 

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

относно участие или неучастие на подизпълнители  

 

 

 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                                                     (наименование на оферента) 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

че при възлагане на поръчката с предмет „Ремонтни дейности по възстановяването на 

яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от 

бедствия и аварии“ 

 

ще ползвам / няма да ползвам подизпълнител. 

 

При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка съм предвидил да използвам, с 

тяхно съгласие, следните подизпълнители (попълва се при използването на подизпълнител/и): 

 

Наименование и 

ЕИК 

Седалище и 

адрес на 

управление 

Дял на участие 

в изпълнението 

от 

стойността на 

поръчката в  %  

Дейности, които ще изпълнява 

    

    

    

 

Дата: ________2014 г.   ДЕКЛАРАТОР:______________________ 
(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 

  

                                                 
1
 Декларацията се попълва от представляващия на оферента. 
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Образец № 8. Декларация от подизпълнител 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

относно съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на __________________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                                                     (наименование на подизпълнителя) 

подизпълнител на оферента __________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование на оферента)

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

че сме съгласни, да бъдем подизпълнител на оферента ____________________ при 

възлагане на поръчката с предмет „Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", 

землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от бедствия и 

аварии“. 

 

 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

            ____  

          _______________________ 

(посочете конкретните части и техния обем от обекта на поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител).  

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

самостоятелно или като участник в обединение да депозираме оферта.  

Представяме  документи съгласно посочените изисквания на възложителя публичната 

покана и приложенията към нея. 

 

 

 

Дата: ________2014 г.   ДЕКЛАРАТОР:_____________________ 
(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 



Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 9. Декларация за приемане на проекта на договор  

  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
2
 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на 

договора 

 

 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                                                     (наименование на оферента) 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам  условията в него. 

 

 

 

 

Дата: ________2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:______________________ 

(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 

 

  

                                                 
2
 Декларацията се попълва от представляващия оферента/ член на обединението/ подизпълнителя. 



Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 10. Декларация за оглед 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ3 

 

 

 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                                                     (наименование на оферента) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

1. Посетих мястото на изпълнение на обществената поръчка (лично или чрез упълномощено 

лице) и се запознах с условията за нейното изпълнение; 

2. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и проектната 

документация е за мой собствен риск при оценяването от комисията на техническото и 

ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната 

оценка. 

 

Дата: ________2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:______________________ 

(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 

  

                                                 
3
 Декларацията се попълва от представляващия на оферента. 



Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 11. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ4 

 

 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                             (наименование на оферента/участника в обединение/подизпълнителя) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

В офертата ни за изпълнение на горепосочената обществена поръчки, в това число в 

предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена на труда и условията на труд в строителството съгласно §1 т. 12 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

 

 

Дата: ________2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:______________________ 

(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4
 Декларацията се попълва от представляващияна  оферента/ член на обединението/ подизпълнителя. 



Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ 

и т. 4 от ЗОП 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
5
 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ и т. 4 от ЗОП 

 

 

Подписаният/ата ______________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                              (наименование на оферента/участника в обединение/подизпълнителя) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран 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. Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която 

съм установен.
6
 

3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т.1 от 

ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване 

или отсрочване от компетентния орган, или представляват парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или данъци съгласно правните норми на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства в срок 7 (седем) дни от настъпването им. 

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

 

Дата: ________2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:______________________ 

(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 

                                                 
5
 Декларацията се попълва от лицата включени в кръга на чл. 47, ал. 4 ЗОП 

1. По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България - от представляващите 

участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  

ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете 

на обединението (консорциума), което не е юридическо лице. 
6
 Точка 2 се попълва от участници – чуждестранни лица. 



Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗОП  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗОП 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                              (наименование на оферента/участника в обединение/подизпълнителя) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Оферентът, когото представлявам няма парични задължения към държавата или към община по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган, или представляват 

парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или данъци 

съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства в срок 7 (седем) дни от настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
7
 

 

Дата: ________2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:______________________ 

(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия)  

                                                 
7
 1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на 

участника/посоченото в Търговския регистър.  

2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от 

членовете на обединението, което не е юридическо лице. 

 



Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на 

населението и площите под него от бедствия и аварии 

 
 

Образец № 14. Декларация за отсъствие на  обстоятелства по чл.47 ал.5, т.1 и т. 2 от ЗОП 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на  обстоятелства по чл.47 ал.5, т.1 и т. 2 от ЗОП
8
 

 

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес 
                                                                                          (име, презиме, фамилия) 

 _______________________________________________________,  л. к. _________, издадена на 

___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на 

_______________________________ на оферента _________________________________________ 
                               (длъжност)                                                                              (наименование на оферента/участника в обединение/подизпълнителя) 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

2. Оферентът _______________________________________________ не е сключил договор с 

                 (наименование на оферента/участника в обединение/подизпълнителя) 

лице по чл. 21  или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси 

 

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

България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 (седем) дневен срок от 

настъпването им, писмено да уведомя Възложителя. 

 

 

Дата: ________2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:______________________ 

(подпис) 

 ______________________________ 

                 (име и фамилия) 

 

 

                                                 
8
 Когато участникът е юридическо лице, декларацията се подписва от всички лица, които представляват 

оферента, в т.ч от прокуриста/ите и  от лицата, представляващи участниците в обединение  и подизпълнителя, в 

т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от Търговския регистър. 


