
Образец № 1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП
1
 

 

Долуподписаният/ата ________________________________________________________ 

(трите имена на декларатора) 

в качеството ми на …………………………………… на …………………………………
2
 

(наименование) 

с ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ .....................................................,  

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет: 

„…………………………”, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран
3
 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, чл. 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 / е налице (невярното се зачертава) конфликт на интереси
4
, който не може да 

бъде отстранен. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя 

в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

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

         (подпис, печат) 

 

         ………………………… 

         (име и фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Декларацията се подписва от всички лица, които представляват участника. 

2
 Повтаря се за всеки представляващ, в случай че участникът се представлява от повече от едно лица.  

3
 В този случай се представя актът, с който участникът е реабилитиран. 

4 „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата 

структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

 



Образец № 2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от 

ЗОП
5
 

Долуподписаният/ата ________________________________________________________ 

(трите имена на декларатора) 

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

(наименование) 

с ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ .....................................................,  

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет: 

„…………………………”, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се 

с подчертаване само вярното обстоятелство, което се отнася за лицето): 

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

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

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

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;     

б) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за 

същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

в) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;    

г) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но 

размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

2. По отношение на представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност 

по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с 

невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за подбор; 

4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща 

се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя 

в 3-дневен срок от настъпването им. 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 
 

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

                                                 
5
 Декларацията се подписва от едно от лицата, които представляват участника самостоятелно. 



Образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 3, т. 8 и чл. 4  

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици 

Подписаният ............................................................................................................................. 

(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 

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

(длъжност) 

на участник: ……………………………………………………………………….............. 

(наименование на участника) 

по поръчка: ………………………………………………………………………………. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 1. Представляваният от мен участник е/не* е дружество, регистрирано в 

юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

(невярното се зачертава) 

 2. Представляваният от мен участник е/не* е контролирано лице от с дружество, 

регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

(невярното се зачертава) 

 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**. 

 ** Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е контролирано от свързано с лица, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка 

от чл. 4 от закона. 

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

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му правни последици по 

смисъла на §14,ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

 

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

 (подпис, печат)  

  



Образец №4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл.59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

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

    /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Документ за самоличност № ................................................, издаден от: .............................. 

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на............................................... 

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

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

 

 

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с 

чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ 

следните физически лица: 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата    не е   е лице, заемащо или заемало в последните 

дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда 

държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата    не е   е лице, заемащо или заемало в последните 

дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда 

държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

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

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата    не е   е лице, заемащо или заемало в последните 

дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда 

държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 

 



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

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

 

* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е (съгласно чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП): 

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.  

 

 

 

 

 

  



Образец №5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки  

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с 

лична карта № ………………………………….., издадена на …………………… от 

………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми 

на ………………………………………..(посочете длъжността) на  

…………………………………………………………………………………..(посочете 

наименованието на участника) – участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП с предмет: „……………………………………….“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът ………………………………………………………........(посочете 

наименованието на участника), когото представлявам: 

 

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще 

използва подизпълнители (ненужното се зачерква); 

 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... (изписват се 

наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с 

предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в поръчката; 

 

3. вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както 

следва: 

 

подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия 

подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: 

………………………………………………….. 

 

подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория 

подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: 

………………………………………………….. 

 

Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо, съобразно броя на 

подизпълнителите, които ще вземат участие. 

 

4.  дела на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще 

бъде общо ........... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.: 

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се 

наименованието на първия подизпълнител) ще бъде .............% от общата стойност на 

поръчката; 

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се 

наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от общата стойност 

на поръчката. 

 

Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на 

подизпълнителите, които ще вземат участие. 

 

 

5. Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на 

посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

 



 

 

 
 

 

Забележка:  

1.Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по 

регистрация. В случай че участник в поръчката е обединение, декларацията се попълва от 

представляващия обединението. 

2. В случай че участникът възнамерява да ползва подизълнител/и, в съответсвие с чл. 66, 

ал. 1, изр. последно от ЗОП, следва да представи доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

 

 

 

……………… г.   Декларатор: ……………………………… 
(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 

 

  



Образец №6 

     
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с лична 

карта № ................................., издадена на ..................................от ......................................, 

с ЕГН ......................................., в качеството ми на ................................(посочете 

длъжността) на .........................................................................(посочете дружеството, което 

представлявате) във връзка с обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 

предмет: „………………………………..“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

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

като 
  (посочете лицето, което представлявате)  

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

на  
   (посочете участника, чийто подизпълнител сте) 

горепосочената поръчка.   

  

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

право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената поръчка.  

 

3. Заявяваме, че отговаряме на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняваме. 

 

4. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в 

офертата/заявлението на посочения по-горе участник/кандидат, нямаме 

право да се явим като участник/кандидат в горепосочената поръчка и да 

представим самостоятелно заявление за участие. 

 

 

 

 

.......................... г.    Декларатор: ....................................... 
(дата на подписване)        (подпис и печат) 

 

 

  



Образец №7 

 

СПИСЪК 

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите 

…………….……………………………………………………………………… 

точно наименование на участника 

……………………...…………………………………………………………… 

адрес на управление, БУЛСТАТ / ЕИК 

…………………………………………………………………………………… 

трите имена на физическото лице, което представлява участника 

 

На основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, представям следния списък на услугите, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с предмет: 

“……………………..“, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, 

датите и получателите: 

 

No 

 

Вид на 

услугата 

Място на 

изпълнение 

Начална и 

крайна дата 

на 

изпълнението 

Стойност 

на 

услугата  

Клиент – 

адрес, 

телефон, 

факс, 

електронна 

поща 

Публичен 

регистър, в 

който се 

съдържа 

информация 

1. 

 

      

2. 

 

      

 

За посочените услуги, изпълнени от нас, идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, прилагам следните доказателства за тяхното изпълнение (по 

преценка на участника): 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

 

 

…………………….. г.    ……………………………… 

        (подпис) 

 

 

  



Образец №8  

 

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ 

на експертите/специалистите за осигуряване изпълнението на услугата 

 

…………….……………………………………………………………………… 

точно наименование на участника 

……………………...…………………………………………………………… 

адрес на управление, БУЛСТАТ / ЕИК 

…………………………………………………………………………………… 

трите имена на физическото лице, което представлява участника 

 

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП представям списък на експертите/специалистите 

за осигуряване изпълнението на услугата, съдържащ имената и длъжността, която ще 

изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за 

образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит: 

 

No 

 
Име 

Длъжност при 

изпълнение 

на поръчката 

образование 
Професионална 

квалификация  

Професионален 

опит 

1. 

 

     

2. 

 

     

 

 

 

…………………….. г.    ……………………………… 

        (подпис) 

 

  



Образец №9 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „АНАЛИЗ И 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА 

ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В АРХИВИТЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО 

ВПИСВАНИЯ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“ 

 

oт 

 
точно наименование на участника 

адрес на управление, ЕИК 
 

трите имена на физическото лице, което представлява участника  

 

Във връзка с възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се 

запознах с документацията за участие, съм съгласен да предоставям услугата, обект на 

обществената поръчка, в съответствие с документацията за участие, като предлагам 

настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

 

 

І. В съответствие с техническата спецификация на възложителя и пълното описание на 

предмета на поръчката от документацията за участие предлагаме да изпълним следните 

дейности: 

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

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

……………………………………………………………………………... 

(моля опишете дейностите от предмета на поръчката, които ще изпълните) 

 

 І.а. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в сроковете от 

Документацията за участие. 

 І.б. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора 

ще представим документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП. 

ІІ. Приемам условията в проекта на договор, неразделна част от документацията 

за участие.  

ІІІ. Заявявам, че подадената от нас оферта е валидна за периода от 
............................(посочват се броя на месеците и/или последната дата на валидност, 
съобразени с условията на поръчката, съгласно Обявата) и ние ще сме обвързани с 
нея. 

ІV. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
 
Дата:………………………               Подпис и печат:………………………… 

 
Име и 

фамилия 

Длъжност 

  



Образец №10 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 
 

за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „АНАЛИЗ И 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА 

ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В АРХИВИТЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО 

ВПИСВАНИЯ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“ 

 

oт 

 
точно наименование на участника 

адрес на управление, ЕИК 
 
 

трите имена на физическото лице, което представлява участника  

 

Във връзка с възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след 

като се запознах с документацията за участие, съм съгласен да предоставям услугата, 

обект на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие, като 

предлагам следният ценови пакет: 

 

 ДЕЙНОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Дейност 1    

2. Дейност 2  

 

Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на 

поръчката, включително и транспортни разходи. Те са окончателни и обвързващи за 

целия срок на изпълнение на поръчката. Определени са при пълно съответствие с 

изискванията от документацията по поръчката. 
При разминаване в изписаното с цифри и с думи за вярно ще се приеме 

изписаното с думи. 
 
 
 
Дата:………………………               Подпис и печат:………………………… 

 
Име и 
фамилия 
Длъжност 

 

  



 

СПИСЪК 

На представените документи по поръчка с предмет: …………………………… 

На участник ………………………………………………. 

 

1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №1 

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП – Образец №2 

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец №3 

4. Декларация по чл.59, ал.1, т. 3 от ЗМИП – Образец №4 

5. Декларация по по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (подизпълнител) – Образец №5 

6. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Образец №6 

7.  Списък на услугите – Образец №7 

8. Списък на експертите, които ще изпълняват поръчката – Образец №8 

9. Сертификат съгласно стандарт EN ISO9001:2008 или еквивалент, EN ISO20000-

1:2011 или еквивалент и EN ISO27001:2005 или еквивалент – заверени копия 

10. Техническо предложение – Образец №9 

11. Ценово предложение – Образец №10 

12. Договор – Образец №11 

 

 

 

Дата:………………………               Подпис и печат:………………………… 
 
Име и 
фамилия 
Длъжност 

 


