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АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка,………………………..,, 
 
1. Наименование на участника: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Седалище и адрес на управление: ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 
/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./ 

ЕИК / БУЛСТАТ: ........................................................................................ 

телефон No: ………………………   факс No:……………………………………………… 

e-mail :…………………………………………… ………………………………… 

2.1. Адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………… 

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

3. Законен представител на участника:  

Трите имена: .……………………………………............................................................................ 

лични данни - ЕГН........................................................... л.к. N ............................................. 
издадена на ....................................................... от МВР -  
.................................................................................. 

4. Лице за контакти:.................................................................................................... 

Длъжност: .............................................................................................................. 

телефон/ факс  .................................................................................................... 

4. Обслужваща банка: …………………………………………………………….. 

5. IBAN: ……………………………………………………………………………………….. 

6. BIC: ……………………………………………………………. 

6. Титуляр на сметката:………………………………………………………………………….. 
 
Дата:..........................................     Име, подпис и 
печат:.......................  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за приемане клаузите на проекта на договор 

по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП 
 

по обособена позиция ………………………………….. 
(представя се за всяка обособена позиция поотделно) 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище 
и адрес на управление: .................................................................................................................................... 
участник в процедура с предмет: ,,………………,, 
 
     

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за обществена 
поръчка с предмет:,,……………………..,, във връзка с изпълнение на  „Изпълнение на Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Белово“  по 
обособени позиции:“. 

 
 
 

 
 
 
 
Име и фамилия:_____________________ 
Длъжност:_________________________  
Подпис и печат:_____________________ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

„………………………………………..“  по обособени 
позиции:……………………. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с посочения по-горе предмет. 
 
Ние,……………………………………………………………......................................, 
      (наименование на участника) 

представляван от ………............................................................................................................. 
адрес ……………………., телефон……………… факс ………………………., електронна 
поща …………………………….., заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и 
предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на Техническата 
спецификация  и документацията. Прилагаме следните приложения: 
 

І. Техническото предложение / Kонцепция за изпълнение на услугата, която се 
състои от обяснителна записка и графични приложения и съдържа минимум следните 
елементи: 

 Техническото предложение /концепция /се разработва за изясняване постигането на 
целите и задачите . Към техническото предложение се прилага текстова част - обяснителна 
записка за доказване съответствието на предложението с целите и задачите на услугата.   

 По желание на участника могат да се представят и допълнителни материали 
поясняващи предложението.  
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ІІ. Предлагаме следния персонал, на който е възложено изпълнението на 
поръчката: 
 

Трите имена Позиция Професионален опит като 
…………….. на проектантски екип 

(да се посочи място и период на 
придобиване на опита) 

   

 
 
 
ІІІ. Предложение за мерки за осигуряване и постиган на работа и контрол при 

изпълнение на услугата / по обособена позиция……/ , с оглед енергийната ефективност 
и повишаване експлоатационните характеристики на сградата.  

Предлагаме следните допълнителни мерки  и анализ с обосновка на ефективността 
им: 

1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………. 
 
Уточнение: Допълнителните мерки следва да са адекватни и приложими ,съгласно 

методическите указания на НПЕЕМЖС,  които са свързани с повишаване на енергийната 
ефективност и експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на 
сградата. Мерки с недоказана и обоснована ефективност няма да бъдат оценявани от 
комисията. (Предложението за мерки не трябва да е повече от 1 стр.) 
 

  ІV. Срок за изпълнение на услугата за съответната позиция : 
………………………………………….. /календарни дни/, считано от датата на 
подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

Указание: Срокът за изпълнение на ОСо не следва да бъде по – дълъг от 10 
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на СН/ ИК следва да бъде съобразно 
дейностите на СМР, като се очаква участника да посочи срок за подготовка на 
документация за изготвяне на протоколи , проверка, посещения, акт обр.15,16 и др. 
съотносими към услугaта; 

 
Участниците, чиито предложения не са реалистични и в прекалено кратки срокове 

ще следва да дадат мотивировка и може да бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 
 
 
 
Дата:         Участник: 
 
Забележка: Представя се за всяка обособена позиция поотделно. 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

..................................................................................................... 
(пълно наименование и адрес на управление) 

 
Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: посочва се по 
обособена позиция …………………….във връзка с „Изпълнение на Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община 
Белово“  по обособена позиция 
………………………………………………………………………………………………………: 
 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 
предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме 
съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение. 
 
І. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обособена позиция / посочва се конкретната 
позиция / сграда и РЗП за нея/ за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с ДДС, както e формирана като сбор от:  
 

1. Цена за изготвяне на / конкретната услуга и обособена позиция/  : 
..................... лв. (словом: ……………........……………) без ДДС, от които: 

1.1 за изготвяне на ,,ОС,, ………………лв. без ДДС; 
1.2 за осъществяване на ,,СН,, по време на изпълнение на СМР ……………… лв. 

без ДДС; 
1.3 за осъществяване на ,,ИК,, по време на изпълнение на СМР ……………… лв. 

без ДДС; 
/ участникът посочва в предложението само цена за позиция за която участва/ 
Непредвидените разходи не се предвиждат. Предложената от нас цена включва всички 
разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно 
нормите и нормативите. 
 
*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на услугта 
в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са 
посочени в български лева.Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, 
които може да сме допуснали при попълване на таблицата.  
 
Име и фамилия:_____________________ 
Длъжност:_________________________  
Подпис и печат:_____________________ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.  
по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП 

 
по обособена позиция ………………………………….. 

(представя се за всяка обособена позиция поотделно) 
 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище 
и адрес на управление: .................................................................................................................................... 
участник в процедура с предмет:,,………………………………..,, реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
Община Белово“  по обособени позиции:“. 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
Срокът на валидност на настоящата оферта е ……… (………………………) месеца от 

датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертата.  
 
 

Име и фамилия:_____________________ 
Длъжност:_________________________  
Подпис и печат:_____________________ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици от участник/ подизпълнител 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище 
и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,……………………………..,,,„ във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на Община Белово“  по обособени позиции:“. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

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

 

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................ 
                                                                                                                       
 
Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 
представя от едно от лицата, които представляват участника. 

Невярното се зачертава. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По 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 от участник/подизпълнител 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище 
и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………… 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

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

2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

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

 

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................ 
                                                       

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника. 

Посочва се съответната точка от 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. 

Изключенията по 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 са:  

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в 
държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 
социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността 
на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и 
действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален 
закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 
от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
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която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 
или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 
от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице 
и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран 
пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е 
представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за 
задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки  

по обособена позиция ………………………………….. 

(представя се за всяка обособена позиция поотделно) 
 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище 
и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………,, 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 
страната.  

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

 

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. С ПМС 114 от 
8.05.2015 на МРРБ, 

по обособена позиция ………………………………….. 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище 
и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………,, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 ще осигуря човешки ресурс за изпълнение на поръчката.  

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

 

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................ 
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