
ОБРАЗЕЦ №1  

 
          

 
З А Я В Л Е Н И Е 

за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП – с предмет: „ДОСТАВКА НА 
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І 

ДО VІІ КЛАС В  ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – МОНТАНА” 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 
1. Наименование на участника _______________________________________________________ 
Булстат (ЕИК) ________________________ 
ИН по ЗДДС    ________________________ 
 
2. Координати: 

Адрес: __________________________________________________________________________ 
Телефон №   ______________________________ 
Факс:             ______________________________ 
Е-mail:           ______________________________ 

 
3. Данни за ръководителя (представляващия) участника: 
___________________________________________________________________________________ 

(трите имена) 
___________________________________________________________________________________ 

(данни по документ за самоличност) 
___________________________________________________________________________________ 

(длъжност) 
Телефон № ___________________________  
 
4. Лице за контакти: _______________________________________________________________ 

(трите имена) 
___________________________________________________________________________________ 

(длъжност) 
Телефон, факс, е-mail: ________________________________________________________________ 
 
5. Адрес за кореспонденция : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

6. Обслужваща банка _______________________________________________________________ 
(наименование на обслужващата банка)  

___________________________________________________________________________________ 
(адрес на банката)  

___________________________________________________________________________________ 
(IBAN сметка, BIC код на банката) 

Титуляр на сметката: ________________________________________________________________ 
 
 
Дата: ____________ 2017г.       Подпис и печат: ______________________________ 

          /име, длъжност/ 



     ОБРАЗЕЦ №2 

    
 
 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
От ________________________________________________________________________________ 

ЕИК ______________________________________________________________________________ 

Седалище и адрес на управление ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Представлявано от _________________________________________________________________ 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 Във връзка с получената покана за участие в обществена поръчка, с предмет: 
„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ  НА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В  ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – 
МОНТАНА” 
по обособена позиция: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

и след запознаване с условията и изискванията на възложителя, ДЕКЛАРИРАМ, че приемам 
безусловно същите и ви представям предлаганите от нас цени и срок за доставка на учебвниците 
и учебните помагала, както следва: 

1. Цена: _____________________ (словом: __________________________________________ 

______________________________________________________) без  включено ДДС  

      и цена _________________________________ с включено ДДС. 

 
При единични цени – по приложение/образец на заявка. 
 
2. Срок за доставка:_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 Подпис и печат: ____________________________________________________________ 
/име, длъжност/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 - 5 и 7от ЗОП) 
 

Долуподписаният/ната __________________________________________________________ 
с лична карта № ___________________, издадена на _________________ от __________________  
с ЕГН __________________________, в качеството ми на _________________________ (посочете 
длъжността) на __________________________________________________________ (посочете 
фирмата на участника), ЕИК:_________________________, със седалище и адрес на 
управление ________________________________________________________________________ - 
участник в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ 
ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В  ТРЕТО 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – МОНТАНА” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за: 
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 

от Наказателния кодекс;  
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, 
посочено в т. 1.1: _________________________________________________________________ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга 

държава членка или трета страна; 
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга 

държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в 
т.1.1: ___________________________________________________________________________ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с участието ми 

в обществената поръчка. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 
 



Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) 

 
1. Представляваният от мен участник ___________________________________________________ 
 
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 представлявания от мен участник или 
аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която 
представлявания от мен  участник е установен. 

а) Няма. 
б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или 
обезпечение. 
в) Има, установени с акт, който не е влязъл в 
сила. 
г) Размерът на неплатените дължими данъци 
или социалноосигурителни вноски е не повече 
от 1 на сто от сумата на годишния оборот за 
последната приключена финансова година. 
(Ненужното се зачертава) 
 

Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 
от ЗОП.  
 

 предоставянето на пазарни консултации и/или 
участието в подготовката на обществената 
поръчка на представлявания от мен участник не 
води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от 
ЗОП. 
(Ненужното се зачертава) 

 
2. Представляваният от мен участник: 

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

- не е предоставил изискващата 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 неверни данни.   
Забележка:  
• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 
докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки „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.  
 
гр. (с.) ___________________   Декларатор/и: 1. _____________________ 

___________  2017г.    2. _____________________ 



 
ОБРАЗЕЦ №4  

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
От .................................................................................................................... 
ЕИК.................................................................................................................. 
Седалище и адрес на управление............................................................... 
........................................................................................................................... 
Представлявано от ....................................................................................... 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 Във връзка с получената покана за участие в обществена поръчка, с предмет: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
по обособена позиция:.......................................................................................... 
и след запознаване с условията и изискванията на възложителя, ДЕКЛАРИРАМ, че приемам 
безусловно същите и: 

 Ангажирам се да доставям учебниците и учебните помагала, съгласно изискванията 
на възложителя. 

 Изпълнението на доставката ще съответства на изискванията на действащата 
нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни 
помагала. 

 Доставените учебници и учебни помагала, ще съответстват на утвърдените и 
одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през 
учебната 2017-2018 година. 

 Доставените учебници  и учебни помагала ще отговарят на изискванията на Наредба 
6/30.11.2015г. за познавателни книжки, учебници и учебни помагала, издадена от 
МОН, както и ПМС № 79/13.04.2016г. относно цените. 

 Доставените учебници  и учебни помагала ще са нови,  неупотребявани, без следи от 
употреба и надлежно комплектовани. 
 
 
ДАТА................................. 
ИМЕ И ФАМИЛИЯ......................................... 
ПОДПИС............................. 
ДЛЪЖНОСТ...................................................... 
 
 

 
 

 


