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ОБРАЗЕЦ  №2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за отговорностите на членовете на обединението 
 

Долуподписаният/-ната:  ............................................................................................................... 

ЕГН..........................................., лична карта №..............................., изд. на..............................г. 

от.................................., в качеството ми на ..................................................................................  

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  

- напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 

на ...................................................................................................................................................., 

с идентификационен номер (ЕИК) ................................................., със седалище и адрес на 

управление ....................................................................................................................................... –  

член на обединение/консорциум,  участник в настоящата публична покана:  

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

(наименование на обединението-участник) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

като член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО 

МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА 

СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР”, че: 

1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по 

закон за изпълнението на договора.  

2. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да 

подпечатва общите за обединението документи); 

3. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата 

от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

4. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора. 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)  

 

Забележки:  

1. Декларацията се попълва и представя от лицата – участници съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

2. Декларацията се попълва от лицата - участници независимо дали са установени/ регистрирани в България или извън 

България. 

3. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 
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ОБРАЗЕЦ  №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

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

(трите имена)  

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

(данни по документ за самоличност)  

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

(длъжност)  

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

(наименование на подизпълнителя)  

 

ДЕКЛАРИРАМ  

 

 1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава): ................................ 

........................................................................................................................................................... 
 (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участвам като подизпълнител на ...................................................... 
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО 

МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА 

СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .................................... 

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

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

 

 3. Заявявайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

 

 

 

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

                                                                                                               (подпис)  

 

 

Забележка:  
Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 



 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

Страница 3 

 

ОБРАЗЕЦ  №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) 

 

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

ЕГН............................, лична карта № ......................, изд. на.....................г. от..........................., 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  

- напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 

на ....................................................................................................................................................., 

(наименование на участника в настоящата процедура) 

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на управление 

..................................................................................................................... – участник в обществена 

поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, 

СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА 

АЛФАТАР” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.  Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 (Забележка: Ако за участника, респ. участника в обединение важат забраните по чл.3, 

т.8, но са приложими изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва 

конкретното изключение.) 

 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 

промяна. 

 

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

деклариране на неверни данни 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)  
         

  В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно 

от лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП. 
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ОБРАЗЕЦ  №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

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

ЕГН............................, лична карта № ......................, изд. на.....................г. от..........................., 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  

- напр. изпълнителен директор,  управител и др.) 

на ....................................................................................................................................................., 

(наименование на участника в настоящата процедура) 

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на 

управление ..................................................................................................................... – участник в 

обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ 

ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА 

ОБЩИНА АЛФАТАР” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП 

на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица: 

 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ..........................................., постоянен адрес: ....................................................................... 

................................................................................, гражданство: .................................................. 

документ за самоличност: ............................................................................................................. 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: ....................................................................... 

................................................................................, гражданство: .................................................. 

документ за самоличност: .............................................................................................................. 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: ....................................................................... 

................................................................................., гражданство: ................................................. 

документ за самоличност: ............................................................................................................. 

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

неверни обстоятелства. 

 

 

 

 

Дата: ............................2017 г.               ДЕКЛАРАТОР: …............................................. 

                                                                                                                 (подпис)   
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ОБРАЗЕЦ  №6 
ДО 

ОБЩИНА АЛФАТАР 
ГР. АЛФАТАР  ПК: 7570 

УЛ. “ЙОРДАН  ПЕТРОВ” № 6 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

ОТ:............................................................................................................................. ..................... 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

  

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  

УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в клаузите на 

приложения към документацията за обществена поръчка проект на договор.  

1. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде  6 (шест) месеца, считано 

от датата,  посочена за дата на получаване на офертата. 

2. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на 

поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, 

нормативните изисквания и представеното от нас техническо предложение. 

3. Ще извършваме обществен превоз на пътници при стриктно спазване на 

нормативно установения ред. 

4. Ще организираме изпълнението предмета на поръчката в съответствие с  

техническата спецификация, описаните и утвърдени маршрути и маршрутни разписания на 

автобусни линии по направления за настоящата обществена поръчка. 

5. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 1 (една) година, считано от датата на 

сключване на договор за изпълнение. 

 
 

 

 

Дата:…………… г.     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ  №7 

 
ДО 

ОБЩИНА АЛФАТАР 
ГР. АЛФАТАР  ПК: 7570 

УЛ. “ЙОРДАН  ПЕТРОВ” № 6 

 

ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ОО   ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ       

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за  избор на изпълнител  на обществена 

поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, 

СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА 

АЛФАТАР” 

 

Наименование на Участника :  

Седалище по регистрация :  

BIC;IBAN :   

Булстат номер /ЕИК/ :  

Точен адрес за кореспонденция:  (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер :  

Факс номер :  

Лице за контакти :  

e mail :  

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме Нашето предложение за изпълнение на цитираната 

обществена поръчка, при спазване на всички обявени условия и изисквания на възложителя, 

както и в съответствие с техническата спецификация и действащата нормативната уредба за 

обществен превоз на пътници 

 

1. Ние предлагаме да обслужваме автобусна линия..........................................................: 

със следните автобуси: 

СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА: 

Основен автобус: 

а) Описание /марка модел/ _________________________________________________ 

регистрационен № ________________________; 

б) Описание /марка модел/ _________________________________________________    

регистрационен № ________________________; 

 

Резервен автобус: 

а) Описание /марка модел/ _________________________________________________ 

регистрационен № ________________________; 

б) Описание /марка модел/ _________________________________________________    

регистрационен № ________________________; 

..................................................... 
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2. Ние предлагаме да обслужваме автобусна линия ..........................................................: 

със следните автобуси: 

СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА: 

Основен автобус: 

а) Описание /марка модел/ _________________________________________________ 

регистрационен № ________________________; 

Резервен автобус: 

б) Описание /марка модел/ _________________________________________________    

регистрационен № ________________________; 

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

 

3. Ние предлагаме да обслужваме автобусна линия ..........................................................: 

със следните автобуси: 

СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА: 

Основен автобус: 

а) Описание /марка модел/ _________________________________________________ 

регистрационен № ________________________; 

Резервен автобус: 

б) Описание /марка модел/ _________________________________________________    

регистрационен № ________________________; 

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

4. Ние предлагаме да обслужваме автобусна линия ..........................................................: 

със следните автобуси: 

СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА: 

Основен автобус: 

а) Описание /марка модел/ _________________________________________________ 

регистрационен № ________________________; 

Резервен автобус: 

б) Описание /марка модел/ _________________________________________________    

регистрационен № ________________________; 

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

5. Ние предлагаме да обслужваме автобусна линия ..........................................................: 

със следните автобуси: 

СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА: 

Основен автобус: 

а) Описание /марка модел/ _________________________________________________ 

регистрационен № ________________________; 

Резервен автобус: 

б) Описание /марка модел/ _________________________________________________    

регистрационен № ________________________; 

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

 

6. Срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца. 

 

7. Кратко описание на организацията, предвидена за изпълнение на поръчката: 

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

………………………………………………………………………………………………. 
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7.  Срокът на изпълнение на поръчката е 1 (една) година, считано от датата на възлагане 

(влизане в сила на договора).  Ще изпълняваме предмета на поръчката, спазвайки всички 

клаузи на договора, както и действащото законодателство, уреждащо обществения превоз на 

пътници.   

8.  При изтичане на срока на валидност на представения/те в офертата лиценз/и за 

извършване на превоз на пътници на територията на Република България/лиценз на Общността, 

ще предприемем всички законови действия за неговото/тяхното продължаване/подновяване. 

9. При обновяване/промяна на автобусния парк в срока на договора и/или при обективна 

невъзможност да изпълняваме предмета му с някой от посочените автобуси, се задължаваме да 

го заменим с друг, който е със същите характеристики или по-добри - наличие на технически 

изправни вентилационни/климатични системи за охлаждане на целия салон, наличие на 

оборудване, подобряващо качеството на услугата.  

10. Декларирам, че при изпълнение на поръчката, ще осигуря надежден контрол върху 

качеството на извършваната услуга. При възникване на технически или друг проблем 

своевременно ще осигуряваме резервно превозно средство за извършване на транспортната 

услуга.  

         11. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

Настоящата оферта е валидна за период от 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за 

получаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един 

момент преди изтичане на този срок. 

 

Приложения: 

 1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника- по образец на участника, когато е приложимо.  

  2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 8; 

 3.Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9. 

 

 

 

Дата:                                    ПОДПИС И ПЕЧАТ:    

    

Име и фамилия 

качество на представляващия участника 
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ОБРАЗЕЦ  № 8 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за приемане на условията в проекта на договор 

 

от Участник в обществена поръчка с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………………………………, 
(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 .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „……………………………………“ 
 

 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

1. сме съгласни с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения; 

2. в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от името на последния 

приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 
Име и фамилия .......................................................................................... 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

........................................................................................... 
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ОБРАЗЕЦ  № 9 

ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ     

  
за срок на валидност на офертата за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за 

избор на изпълнител  на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА 

ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Подписаният:……………………………………………………………................................................................ 
(три имена) 

Данни по документ за самоличност ...................................................................................................... 

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

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

                           (длъжност и наименование на участника) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

 С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта 
да бъде ................. /............................/ месеца(минимум 6 /шест/ месеца) от крайния срок за получаване на 
оферти, посочен в обявата за обществената поръчка. 

 

 

 

 

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

 Дата  ............................/…............................/............................. 

ДЕКЛАРАТОР: 
Име и фамилия 

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

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 
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ОБРАЗЕЦ  №10 
ДО 

ОБЩИНА АЛФАТАР 
ГР. АЛФАТАР  ПК: 7570 

УЛ. “ЙОРДАН  ПЕТРОВ” № 6 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ОТ:................................................................................................................... ....................................
1
 

(наименование на участника) 

с адрес: .................................................................................................................... ...........................  

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .........................................................ЕИК: 

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

ДДС №:............................................. 

 

Разплащателна сметка:     

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

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

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

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

  

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура с 

предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  

УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

 

 Декларирам, че предприятието, което ръководя, желае да участва в настоящата процедура 

за възлагане на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните 

документи и приети от нас. 

1. При формиране на предлаганата цена сме включили всички действителни разходи 

за извършване на услугите, предмет на обществената поръчка, в т.ч. разходи: общо 

експлоатационни, административно- управленски разходи и други разходи. 

 

Цената на билета за всяка автобусна линия, която предлагаме за превоз от начална 

до крайна спирка е както следва: 
 

 Маршрутно разписание № СС-07-001 на автобусна линия: Силистра – Алфатар – Силистра 

……… лева /……../ без ДДС и ………лева /словом…………/ с ДДС; 

 Маршрутно разписание № СС-07-002 на автобусна линия: Силистра – Алфатар – Чуковец -

Силистра……… лева /……../ без ДДС и ………лева /словом…………/ с ДДС; 

 Маршрутно разписание № СС-07-003 на автобусна линия: Чуковец – Алфатар – Силистра- 

Чуковец……… лева /……../ без ДДС и ………лева /словом…………/ с ДДС; 

 Маршрутно разписание № СС-07-004 на автобусна линия: Силистра – Бистра……… лева 

/……../ без ДДС и ………лева /словом…………/ с ДДС; 

 Маршрутно разписание № СС-07-005 на автобусна линия: Силистра – Бистра……… лева 

/……../ без ДДС и ………лева /словом…………/ с ДДС. 

        (Цените се посочват за всяка отделна автобусна линия с точност до втория знак след десетичната 

запетая.) 

 Забележка: Цената на билета, от начална до крайна спирка по маршрута, подлежи на 

оценка по метода „най-ниска цена“. 

 

                                                           
1
 Посочва се наименованието на участника. 
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2. Предложените цени не подлежат на промяна през целия срок на договора с 

изключение на случаите визирани в Закона за обществените поръчки и условията в 

договора.  

 

3. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените 

дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.  

 

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се 

счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила 

на Договор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата,…………… г.     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
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ОБРАЗЕЦ  №11 
  

                                                                                                                                 

 

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

поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателства за извършенитe услуги 

  

..............................................................(посочете фирмата на участника), участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

 

№ 

по 

ред 

Получател на услугата: 

наименование , адрес 

 

Период на 

изпълнение на 

услугата: 

 

Обща стойност  

на услугата: 

 /лв. без ДДС/ 

Доказателства за извършената услуга 

     

     

     

 

Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства за извършената услуга – Удостоверение за добро 

изпълнение или друг еквивалентен документ.  

 

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

 

 

 

 Дата  ............................/…............................/............................. 

ДЕКЛАРАТОР: 
Име и фамилия 

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

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 
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ОБРАЗЕЦ  №12 

ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ -- СС ПП ИИ СС ЪЪ КК     
 
на автобусите, предназначени за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Долуподписаният/-ната/ 

Име,презиме,фамилия 
в качеството ми на 

качество на представляващия и наименование на участника 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Представляваният от мен участник разполага със следните автобуси за изпълнение на 

обществената поръчка: 

№ 
По ред 

Автобус 
марка, модел 

Рег. № Свид-во за рег-я, 
част І,  № …….. 

Категория и Клас    
(по чл. 149 от ЗДП) 

Собствен 
автобус/ползван на 

друго правно основание 
/Посочете основание/  

Удостоверение  на ППС за 
обществен превозна пътници  
към Лиценз №.. или Лиценз на 

общността/дата, издаден на 
превозвача.. 

 

1 2 3 4 6 8 9 

       

       

       

       

       

Всички посочени автобуси отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в  Наредба № Н-32 

от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

Приложения: 

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

(Участникът следва да приложи  за описаните моторни превозни задължително четливи, заверени копия на документи 
за собственост - свидетелствата за регистрация на посочените автобуси - Част Първа  или  ползвани на друго валидно 
правно основание, в които да е удостоверено, че ще са на разположение на участника за срока на договора.  

- заверени копия на валидни Удостоверения за техническа изправност на ППС, че предлаганите автобуси са преминали 
периодичен преглед за техническа изправност съгласно Закона за движение по пътищата и/или други документи, имащи 
отношение към декларираното.) 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
 

 Дата  ............................/…............................/............................. 

ДЕКЛАРАТОР:Име и фамилия ........................................................................................... 

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 
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ОБРАЗЕЦ  № 13 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК   

 

на персонала, с които участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката 

..............................................................(посочете фирмата на участника),  участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

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

ЕГН......................................................................................, в качеството ми 

на.......................................................................................................(посочете длъжността при 

участника)  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

При изпълнение на поръчката ще използвам следния персонал:  

 
Име Позиция/длъжн

ост при 

участника 

Вид и Документ 
доказващ вида на 
правоотношение с 
участника 
(трудов договор, 
граждански договор 
или договор за услуга 
или друго), № и дата 

Свидетелство за управление на МПС, Карта 
за професионална квалификация на 

водача, Психологическа годност на водача 
на МПС - номер и дата на издаване на 

документите  и от кого са издадени 

Забележка 

1 2 3 4 5 

     

     

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

 
 
 
 

Списъкът трябва да бъде придружен от Декларация че водачите на автобусите за обществен 

превоз на пътници на участника към момента на подаване на офертата, отговарят на 

изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси - Образец 

№ 14.  

 
         

 

 

 Дата  ............................/…............................/............................. 

ДЕКЛАРАТОР: 
Име и фамилия 

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

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 
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ОБРАЗЕЦ  № 14 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

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

ЕГН.........................................................................................................., в качеството ми 

на.......................................................................................................(посочете длъжността при 

участника) на ....................................................................................................(посочете 

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

предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  

УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Водачите на автобуси, с които ще изпълняваме обществената поръчка, към момента на 

подаване на офертата, отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси и леки автомобили, а именно:   

1. Имат сключени трудови договори; притежават свидетелство за управление, 

валидно за съответната категория МПС;  Не са осъждани за умишлени престъпления от общ 

характер по Наказателният кодекс или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да 

упражняват превозна дейност; Отговарят на изискванията за професионална квалификация по  

смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и  притежават валидни 

Карти за квалификация на водач на МПС;  Психологически годни са по смисъла на наредбата по 

чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата  и  притежават валидни Удостоверения за 

психологична годност на водача на МПС за превоз на пътници; 

2.  Отговарят на изискването за минимална възраст, съгласно чл.87,ал.1 от Закона за 

автомобилните превози. 

 

 

 
………………………… г.                ПОДПИС и ПЕЧАТ:……………………… 

(дата на подписване)                                       (име и длъжност на представляващия участника) 

 

 

 

 

 

 
 



 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

Страница 17 

 

ОБРАЗЕЦ  № 15 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

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

от Участник в обществена поръчка с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 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 осъден с влязла в сила присъда 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. 

 

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

чл.313 от НК. 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП 
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ОБРАЗЕЦ  № 16 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

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

от Участник в обществена поръчка с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕНИ 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   ,вписано в 

търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 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; 

 

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

3.Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяванена 

условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически 

условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

 

4. Участникът, който представлявам е предоставил 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) 
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Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни 

данни.  

 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата,което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т 

Участни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 


