
ОБРАЗЕЦ № 1 
 
 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ 
 

Приложение 
№ 

Съдържание Вид на 
документите 

/оригинал или 
заверено копие/ 

1.  Опис на представените документите – (по образец)  

2.  Представяне на участника - (по образец)  

3.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (по образец) 

 

4.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП) - (по образец) 

 

5.  Заверено копие на валидно разрешение за извършване на 
дейност, съгласно предмета на поръчката, позицията за която 
се участва издадено от Комисия за регулиране на 
съобщенията 

 

6.  Списък на услугите, идентични или сходни на обществената 
поръчката - (по образец) 

 

7.  Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър 
- (по образец) 
- Договор за обединение /в случай че участникът е 
обединение/ - ако е приложимо 

 

8.  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (по 
образец) 

 

 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”  

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

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  

3. Декларация за срока на валидност на офертата (по образец)  

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор (по образец) 

 

5. Друга информация и/или документи, по преценка на 
участника 

 

 „Ценово предложение”  

1. Ценово предложение - (по образец)  

 
 
 
 
 
Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
 



 



ОБРАЗЕЦ № 2 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
гр. Белово,  

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста,      

чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № …………………………………………………………………………… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

Наименование на участника:  

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

 

Седалище по регистрация: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

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

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

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

 

Представляващ: 
(ако лицата са повече от едно, се добавя 
необходимият брой полета) 

(трите имена, длъжност, или друго 
качество) 

Обслужваща банка:  

IBAN  

BIC  

Титуляр на сметката:  

  
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за 
нуждите на Община Белово” по обособена позиция № ………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) 
като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 



 
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 
същата ни бъде възложена.  

 
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 
 
4. Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и 

неразделна част от нея „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Ценово предложение”. 
 
5. При изпълнение на поръчката [ще използваме / няма да използваме]1 

подизпълнители. 
Подизпълнителите, които ще използваме при изпълнение на поръчката, видовете 

работи, които ще изпълняват, и дела от поръчката , който ще им възложим са, както следва: 

 

№ Наименование БУЛСТАТ/ЕИК/Ид. 
№ 

Видове 
работи, 

които ще 
изпълнява 

Дял на участието 
в обществената 

поръчка 
(процент) 

     

 

 
 

 
 

 

 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

                                                
1 Оставя се вярното. 



ОБРАЗЕЦ № 3 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП2) 

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

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. Не съм: 
- осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм3 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; 
 
- осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм4 за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
 
2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата: ……………………      Декларатор: …………...……. 

(подпис) 

                                                
2 Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които 
представляват участника (лицата по чл. 40 от ППЗОП). В случай че участникът е обединение, декларацията се 
попълва и за физическите и/или юридически лица - членове на обединението. 
3 Невярното се зачертава или вярното се подчертава 
4 Невярното се зачертава или вярното се подчертава 



ОБРАЗЕЦ № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП5) 
 
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................................... 

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет„Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 
1.6  
- Участникът, който представлявам, 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 кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен,  
или 
- 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 кандидата или участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 
сила. 
(Подчертава се вярната хипотеза от подточките или се зачертава невярната хипотеза от 
подточките) 
 
2. За участника, който представлявам, не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, 
ал. 5 от ЗОП; 
 
3. За участника, когото представлявам, не е установено, че: 

                                                
5 Декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето/лицата, което/които 
може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП. В случай че участникът е 
обединение, декларацията се попълва и за физическите и/или юридически лица - членове на обединението. 
6 Подчертава се вярната хипотеза от подточките или се зачертава невярната хипотеза от подточките 



а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 

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

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

(подпис) 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ № 5 
 
 

СПИСЪК 
НА УСЛУГИ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
 
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................................... 

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 
(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва), 
заявяваме, че през последните три години, считано от датата на подаване на нашата оферта 
сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на конкретната 
обществена поръчка, както следва: 
 
 № Предмет на 

изпълнената 
услуга и кратко 

описание 

Стойност/цена (без ДДС) и 
количество/брой/обем на 

изпълнената услуга 

Крайна дата на 
изпълнение на 

услугата 

Получател 
на услугата 

1.     
2.     

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 
доказателства: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

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

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
  



ОБРАЗЕЦ № 6 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за регистрация по Закона за търговския регистър 
 

 

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

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва), 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М:  
 

Представляваното от мен дружество е регистрирано по Закона за търговския регистър 
и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: .............................................. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

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

(подпис) 
 

  



ОБРАЗЕЦ № 7 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 
 
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................................... 

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
 

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството] ] ще 
[участвам/участва]  като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако 
същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) 
2. Дейностите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са съгласно 
посоченото от участника [наименование на участника] в попълненото и подписано от него 
Представяне на участника. 
3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената 
обществена поръчка със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.  
 

 

Дата: ……………………      Декларатор: …………...……. 
(подпис) 

 
 

                                                
 Оставя се вярното 
 
 



ОБРАЗЕЦ № 8.1 
 

Наименование на участника:  

 

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

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

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
 
гр. Белово,  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет 

и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № 1 „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално 
покритие по стандарт GSM/UMTS” 
 

След запознаване с изискванията по обществена поръчка по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ 1 „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт 
GSM/UMTS”, сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Декларираме, че се задължаваме да осигурим изпълнението на предмета на поръчката, 
съобразно всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация към 
документацията за подготовка на офертата. 

Срокът за изпълнение на поръчката е ...........(.............)  месеца, считано от датата на 
подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 
Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в 

предложената от нас цена, определени при качествено изпълнение предоставяните услуги 
при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по 
вид и начин, описан в настоящото предложение. 

 
Срокът на валидност на настоящето предложение е ……… / словом / дни, считано от 

датата на подаване на офертата. 
 
 



Други предложения от участника (ако е приложимо):  
..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…… 
 
 

 

 

 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
 

  



ОБРАЗЕЦ № 8.2 
 

 
Наименование на участника:  

 

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

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

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
 
гр. Белово,  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет 

и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № 2 „Чрез фиксирана телефонна мрежа” 
 

След запознаване с изискванията по обществена поръчка по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ 2 „Чрез фиксирана телефонна мрежа”, сме съгласни с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения.  

Декларираме, че се задължаваме да осигурим изпълнението на предмета на поръчката, 
съобразно всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация към 
документацията за подготовка на офертата. 

Срокът за изпълнение на поръчката е ...........(.............)  месеца, считано от датата на 
подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

Броя географски номера притежавани от ……………. са ……………., за което 
прилагаме……………… 

Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в 
предложената от нас цена, определени при качествено изпълнение предоставяните услуги 
при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по 
вид и начин, описан в настоящото предложение. 

 
Срокът на валидност на настоящето предложение е ……… / словом / дни, считано от 

датата на подаване на офертата. 
 



Други предложения от участника (ако е приложимо):  
..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…… 
 
 

 

 

 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
 

 
  



 
ОБРАЗЕЦ № 9 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

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

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва), 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на 
нашата оферта да бъде ................. (.......................................) дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертите 

 

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

 

 

 

 

Дата: ...........2017 г.      Декларатор: ................................ 

                                                                                                          (подпис) 
 
 
 

 



ОБРАЗЕЦ № 10 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

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

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ..........................., 

от ..................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на .............................................................................................................................. 
(длъжност) 

представляващ ........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление ……………………………..…………………………………………………………… 

тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…………………. 
участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и 
шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена позиция 
№ ……………………………………………………………………..…………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва), 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка за 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № …………………………………………………………………….....…… 

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва), 
приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за 
изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към 
документацията за участие, в законоустановения срок. 

 

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

 

 

 

Дата: ...........2017 г.      Декларатор: ................................ 

                                                                                            (подпис) 

 
 
  



ОБРАЗЕЦ № 11.1 
 
 

Наименование на участника:  
 

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

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

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
 
гр. Белово,  

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет 

и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № 1 „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално 
покритие по стандарт GSM/UMTS” 

 
След запознаване с изискванията по обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки с 
предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община 
Белово” по обособена позиция № 1 „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с 
национално покритие по стандарт GSM/UMTS”, сме съгласни с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 
 

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви и след като се запознахме с документацията за участие в процедурата Ви 
представяме нашите цени, както следва: 
 

Описание Цена без ДДС 

Месечна абонаментна такса за една SIM карта с възможност 
за разговори в затворена група и РБ 

 

Месечна абонаментна такса за една SIM карта с възможност 
за разговори в затворена група, РБ и ЕС 
 

 



Цена на минута разговор към всички национални мрежи: 
- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

БТК ЕАД(Цбтк) 
- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

Мобилтел ЕАД(Цмтел) 
- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

Теленор България ЕАД(Цтеленор) 
- Цена на минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в 

РБ(Цфм) 

 

 
Няма да прилагаме различни цени за разговори в различните часове от деня или дни 

от седмицата. 
Други предложения от участника (ако е приложимо):  

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

Срокът на валидност на настоящето предложение е …… / словом / дни, считано от 
датата на подаване на офертата. 

Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на 
плащане, посочен в документацията за участие в обществената поръчка и в приложения 
проект на договор. 

 
Съгласни сме с представения от Вас проекто-договор и го приемаме без възражения. 
 
Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок 

на изпълнение на поръчката и включват всички разходи по изпълнението й. 
 

 
 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
 
  



ОБРАЗЕЦ № 11.2 
 
 

Наименование на участника:  
 

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

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

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
 
гр. Белово,  

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет 

и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № 2 „Чрез фиксирана телефонна мрежа” 
 
След запознаване с изискванията по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по 
реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по 
обособена позиция № 2 „Чрез фиксирана телефонна мрежа”, сме съгласни с поставените 
от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви и след като се запознахме с документацията за участие в процедурата Ви 
представяме нашите цени, както следва: 
 

Описание Цена без ДДС 

Месечна абонаментна такса общо 31 броя., обикновени 
телефонни поста и 1 брой достъп до Интернет- МА 

 

Безплатни минути месечно извън  групата към всички 
национални фиксирани мрежи – МД 

 

Цена на минута разговор на телефонен пост към национални 
мобилни и фиксирани мрежи в страната  извън безплатните 
минути – МБ: 
-  Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

 



на БТК ЕАД(Цбтк) 
- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 
на Мобилтел ЕАД(Цмтел) 
- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 
на Теленор България ЕАД(Цтеленор) 
- Цена на минута разговор с абонат на друга фиксирана 
мрежа в РБ(Цдфм) 
 

Няма да прилагаме различни цени за разговори в различните часове от деня или дни 
от седмицата. 

Други предложения от участника (ако е приложимо):  
..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…… 
 

Срокът на валидност на настоящето предложение е …… / словом / дни, считано от 
датата на подаване на офертата. 

Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на 
плащане, посочен в документацията за участие в обществената поръчка и в приложения 
проект на договор. 

 
Съгласни сме с представения от Вас проекто-договор и го приемаме без възражения. 
 
Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок 

на изпълнение на поръчката и включват всички разходи по изпълнението й. 
 

 
 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
 
 


