
 

Образец № 1 
 

                                                                                    ДО 
                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
                                                                                    НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
                                                                                    ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”                                                    
                                                                                    ГР. СОФИЯ,  
                                                                                    БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 

Наименование  
на поръчката: 

“Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна ” 

 
 
Административни сведения 

 
 
Наименование на участника: 

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

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

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

 
Седалище: 
 
 –  пощенски код, населено място: 

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

 
 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

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

 
Адрес за кореспонденция: 
 
 –  пощенски код, населено място: 

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

 
 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

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

 
Телефон: 

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

 
Факс: 

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

 
E-mail адрес: 

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

 
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, 

като се добавя необходимият брой полета) 
 
Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 
 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

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

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

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

.................................................... 
 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

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

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

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

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



 

 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

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

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

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

..................................................... 
 
Участникът се представлява заедно  
или поотделно (невярното се зачертава) 
 от следните лица: 

 
1....................................          
 
2.................................... 

 
Данни за банковата сметка:  
 
Обслужваща банка:…………………… 
 
 IBAN.......................................................... 
 
 BIC............................................................. 
 
 Титуляр на сметката:............................................ 

 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие във възлагането на обществена 

поръчка с предмет: “Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна ”, 
както следва:.................................................................................................................... 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, поръчката ще бъде изпълнена в пълно 
съответствие с обявата и техническата спецификация, изискванията на Възложителя и 
действащото законодателство. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на възложителя. 

Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето „Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката”. 

Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението „Ценово 
предложение”. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, сме съгласни да представим гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС.  

 
Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме 

подизпълнители (невярното се зачертава или изтрива), както следва: (име и адрес на фирмата-
подизпълнител, ЕИК, вид и дял на тяхното участие, както и обхват на дейностите, които ще 
извършва). 

1.......................................................................................................... (описват се); 

2............................................................................................................ (описват се); 

3............................................................................................................ (описват се). 

 
В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме 

при подписването на договор да представим: 
- документи съгласно изискването на чл. 67, ал. 1 от ЗОП /издадени от компетентен орган, 

за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП 
(свидетелство/а за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (удостоверение за наличие или 
липса на задължения към държавата, към общината по седалището на възложителя и към 



 

общината по седалището на участника)/; освен документите, за които Възложителят 
притежава пряк и безплатен достъп до национална електронна база данни. 

- гаранция за изпълнение, която  ще бъде под формата на .......................................................... 
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора - парична сума; банкова гаранция; 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя٭) 
 

Забележка:  
Когато е парична сума, гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка на ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”: 
“УниКредит Булбанк” АД  
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 91 UNCR 700033 22 849153 

            Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да в полза на Възложителя, със срок 
на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.  

Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е безусловна в полза на Възложителя, и 
да обезпечава изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС, както 
и застрахованият да е платил изцяло застрахователната премия. 

 
Приложения към настоящата оферта са:  
(Попълват се конкретно приложените от участниците документи)  
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2); 
2. Ценово предложение (Образец № 3) 
3. Декларация по по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Образец № 4); 

         4. Декларация по по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП (Образец № 4а); 
5. Декларация 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 – оригинал (Образец № 5); 

6. Декларация 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 – оригинал (Образец № 6); 

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Образец № 7); 

7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество(Образец № 8); 
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (Образец № 9); 
9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

(Образец № 10); 
10. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Образец № 12); 

(посочват се конкретно представените от участника документи) 
Правно обвързващ подпис: 

Дата                         ________/_________/________ 

Име и фамилия             __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице   __________________________ 

Длъжност               __________________________ 

Наименование на участника  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

Образец № 2 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 
ГР. СОФИЯ, 
БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Наименование  
на поръчката: 

“Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна ”  

 
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален 
отдел – Варна“. 
         Декларираме, че ще изпълним услугата, предмет на поръчката в съответствие с изискванията 
Ви, заложени в публикуваната обява и техническата спецификация Приложение №1 към 
настоящата поръчка. 
         Гарантираме, че превоза ще се извършва с изправни превозни средства, отговарящи на 
нормативните изисквания за превоз на пътници. При евентуална повреда, която не може да бъде 
отстранена на място, ще бъде осигурено за наша сметка друго превозно средство, с което да 
изпълним транспортната услуга по договора без допълнително заплащане. 

 
 
 
Техническото ни предложение, съдържа:  
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника (само в приложимите случаи) 
б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя; 

 
Правно обвързващ подпис: 

Дата                ________/_________/________ 

Име и фамилия    __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице    __________________________ 

Длъжност               __________________________ 

Наименование на участника  ___________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец № 3 
 

          
ДО 

                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
                                                                                    НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
                                                                                    ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”                                                
                                                                                    ГР. СОФИЯ,  
                                                                                    БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Наименование  
на поръчката: 

“Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна”  

 
Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово 

предложение за наем на автобус без шофьор: 
 
Предлагана месечна наемна цена за моторно превозно средство с места от 35 до 45 в 

размер на ................................... лв. (словом:..................) без ДДС. 
 
Предлагана месечна наемна цена за моторно превозно средство с места от 49 до 55 в 

размер на  ................................... лв. (словом:..................) без ДДС. 
Към предложената наемна цена се включват всички разходи такси / включително и 

винетки/ и други, свързани с транспортните средства, както и всички разходи за консумативи 
/масло, маслен и въздушен филтър и други, с изключение на горивото/. 

„Ценовото предложение се изчислява на база средно аритметична предлагана цена от 
участниците за всяко моторно превозно средство.“ 

 
 
 
Правно обвързващ подпис: 
Дата                ________/_________/________ 
Име и фамилия    __________________________ 
Подпис на упълномощеното лице    __________________________ 
Длъжност               __________________________ 
Наименование на участника  ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец № 4 
 
Наименование на поръчката: „Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален 
отдел - Варна“. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
Долуподписаният*_________________________________________________________, 

в качеството си на .................................................................................................................., 
представляващ ____________________________________________________________ 

/наименование на участника/ 
с ЕИК______________________________, 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против сигурността на властта по чл. 108а от Наказателния кодекс; 
б) трафик на хора по чл. 159а – 159 г от Наказателния кодекс; 
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс и 
престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
е) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
ж) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
з) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
и) престъпление против народното здраве и против околната среда по чл. 352 – 353е от 
Наказателния кодекс. 
2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично с изброените в т. 1, в 
друга държава членка на Европейския съюз или трета страна; 
3. Не е налице конфликт на интереси**, който не може да бъде отстранен. 
 
Известно ми е, че нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
 
Дата ___________20…… г.  
гр.......................................                                    ДЕКЛАРАТОР: __________________ 

 
 
* Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, както и от всеки подизпълнител, в случай, че участникът предвижда използването 
на подизпълнители. Когато декларацията е на чужд език, се представя и в превод.  

** 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. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 
възлагането на обществената поръчка. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Образец № 4a 

 
Наименование на поръчката: „Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел - 
Варна“. 

  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 
  

Долуподписаният*_________________________________________________________, 
в качеството си на ...................................................................................................................,  
представляващ _____________________________________________________________ 
                                                             /наименование на участника/ 
с ЕИК______________________________, 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

___________________________________________________:                                                                         
/наименование на участника/ 

 
1. 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 съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, (ненужното се зачертава): 

а) няма; 
б) има, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 
в) размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година, но не повече от 50 000 лв. 
          2.Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации по настоящата 
поръчка и не е участвал в подготовката й; 
          3.Представляваният от мен участник: 

а) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4.  За участникът, който представлявам не е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 
или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 
от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен. 

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

 
Дата ___________20….. г.  
гр.......................................                                     ДЕКЛАРАТОР: __________________ 

 
*Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява.  
 
 
 
 
 



 

Образец № 5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици 
 

От ........................................................................... /участник/подизпълнител/ 
 
 

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________, 
(собствено, бащино и фамилно име ) 

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена  

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес                          

гр. ____________________________________________________________________________ 
        

в качеството си на представляващ______________________________________________, 
(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

_____________________/БУЛСТАТ_______________________ 

 
Относно: обществена поръчка с предмет: “Транспортно осигуряване за нуждите на 
Териториален отдел – Варна”. 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 
2. Представляваният от мен участник не се контролира от лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 
 

 
Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

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

 
 

 
 
Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Образец № 6 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици 

 
От ........................................................................... /участник/подизпълнител/ 

 
 
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________, 

(собствено, бащино и фамилно име ) 

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена  

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес                          

гр. ____________________________________________________________________________ 
        

в качеството си на представляващ ______________________________________________, 
(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

_____________________/БУЛСТАТ_______________________ 

 
Относно: обществена поръчка с предмет: “Транспортно осигуряване за нуждите на 
Териториален отдел – Варна ” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, а именно: ................................. 

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

3. Съм запознат /а/, че след изтичане на срока по §14 от ПЗР на Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, в случай че не сме привели дейността си в съответствие с изискванията 
му, то последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия. 

 
Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

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

Забележка:  
* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя 

от едно от лицата, посочени в в чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП. 
* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация образец № 5 

 



 

 
Образец № 7 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг участник 
по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП 

 
 

                 Долуподписаният/ната ……………………………….., в качеството ми на ……………… 
(посочва се съответното качество на лицето), представляващ…………….……………. (посочва 
се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 
форма, участник в обединение), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява с предмет: “Транспортно осигуряване за нуждите на 
Териториален отдел – Варна”  
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 
             
Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя 
за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. 
 
 
 
Дата………………………. 

                                                                                           Подпис и печат………………………. 
                                                                                       Име и фамилия……………….……… 

 
 
* Декларацията се попълва от представляващия участника, а при участник обединение - от 
всеки от членовете на обединението. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Образец № 8 

 
Наименование на поръчката: “Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален 
отдел – Варна” 
 

 
Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 
 

Долуподписаният/ата*:____________________________________________________________ 
                                                                           /име, презиме, фамилия/ 

в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: 
______________________________________________________________________________ 

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в _______________________________________________________________________________ 
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК/БУЛСТАТ:______________________, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

I. Не съм лице, заемало висша публична длъжност в ИА „Военни клубове и военно-почивно 
дело“, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по 
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, 
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, за последната една година от 
освобождаването си от длъжност.  
 
II. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства. 
 
Дата на деклариране:.....................                            Декларатор: 
............................................. 
                                                                                                                          /подпис/ 

 

*Декларацията се попълва от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от всеки от 
членовете на обединението. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец № 9 
 

Наименование на поръчката: “Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален 
отдел – Варна ”  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на Изпълнителна агенция „Военни 
клубове и военно-почивно дело“ (Агенцията), да бъдат обработвани от страна на Агенцията и 
нейните обекти по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при посочените по-
долу условия, като Агенцията има правото да обработва личните ми данни сама или чрез 
възлагане на обработващ данните. 

 2) Декларирам, че съм информиран/а по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен със 
следното: 
 
а). Личните ми данни да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на 
Агенцията и нейните обекти в страната. 

б). Личните данни на детето ми (ако има такова), което не е навършило 16 годишна възраст, да 
бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на Агенцията и нейните обекти в 
страната. 

 3) Декларирам, че посочените от мен данни са верни и пълни и се задължавам незабавно да 
информирам Агенцията и нейните обекти при настъпване на промяна в тях. За да приеме 
уведомлението за промяна на личните данни, Агенцията и нейните обекти може да поискат да им 
бъдат представени допълнителни документи, доказващи промяната. Агенцията и нейните обекти 
не носят отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно 
уведомяване за промяна в личните данни. Агенцията има право да приеме като валидни 
последните данни, посочени й от физическото лице. Ако Агенцията служебно констатира 
промени в личните данни на физическото лице, в зависмост от начина и носителите на 
информация, чрез които са установени тези промени, Агенцията може да поиска лицето да ги 
потвърди, като до момента на това потвърждение тя би могла да не се съобразява с тях. 

Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране, или заличаване на 
личните ми данни чрез писмено и мотивирано заявление, отправено до Агенцията по реда на 
ЗЗЛД и Регламента. 

 4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то 
се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 
36б на същия закон, както и Регламент 679/16 г. на ЕС, и съм уведомен/а, че имам право да 
откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на 
желаната услуга може да не бъде изпълнено. 

 
 
 /три имена/                                                                            /подпис и дата/ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                              Образец № 10 
Наименование  
на поръчката: “Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна ”  
  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 
 
Долуподписаният/ата: 
1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 
установяване на самоличността ..........................................................................................................., 
дата на раждане: ...................................................................................................................................., 
гражданство/а: ......................................................................................................................................., 
постоянен адрес: ...................................................................................................................................., 
или адрес: ..............................................................................................................................................., 
(за чужди граждани без постоянен адрес) 
в качеството ми на: 
 законен представител 

 пълномощник 
на .............................................................................................................................................................. 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 
или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .........................................................., 
вписано в регистъра при ......................................................................................................................., 

Д Е К Л А Р И Р А М : 
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание 
са следните физически лица: 
1. ............................................................................................................................................... 
 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане ......................................................................................., 
гражданство/а: ........................................................................................................................................ 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ......................................................................................................................................, 
постоянен адрес: ..................................................................................................................................., 
или адрес: ..............................................................................................................................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 
2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

  лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 
........................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава 
на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и 
други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, 



 

договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други 
средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 
посочените; 

  лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 
установи друго лице като действителен собственик; 

  друго (посочва се)..................................................................................................... 
Описание на притежаваните права: 

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

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

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .............................., дата на раждане: ................................................................................., 
гражданство/а: ........................................................................................................................................ 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ....................................................................................................................................... 
постоянен адрес: ..................................................................................................................................... 
или адрес: ..............................................................................................................................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 
.......................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други 
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети 
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или 
друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за 
упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 
собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или 
лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; 



 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 
установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ...................................................................................................... 
Описание на притежаваните права: 

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

...................................................................... 
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява 
контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
.........................................................................................................................................................., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 
или видът на правното образувание) 

седалище: ..............................................................................................................................................., 
(държава, град, община) 

адрес: ......................................................................................................................................................, 
вписано в регистър ................................................................................................................................, 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................................... 
Представители: 
1. .............................................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: ............................................................................................., 
гражданство/а: ........................................................................................................................................ 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ......................................................................................................................................, 
постоянен адрес: ..................................................................................................................................... 
 
2. .............................................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ................................................................................, 
гражданство/а: ........................................................................................................................................ 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ......................................................................................................................................, 
постоянен адрес: ...................................................................................................................................., 
или адрес: ................................................................................................................................................ 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
Начин на представляване: ...................................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 
..........................................................................................................................................................., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 
или видът на правното образувание) 

седалище: ..............................................................................................................................................., 
(държава, град, община) 

адрес: ......................................................................................................................................................, 
вписано в регистър ................................................................................................................................, 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ........................................................ 
Представители: 
1. ............................................................................................................................................, 



 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ................................, дата на раждане: ................................................................................, 
гражданство/а: ........................................................................................................................................ 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ......................................................................................................................................, 
постоянен адрес: ...................................................................................................................................., 
или адрес: ................................................................................................................................................ 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
2. ....................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ............................... , дата на раждане: ................................................................................, 
гражданство/а: ........................................................................................................................................ 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ......................................................................................................................................, 
постоянен адрес: ...................................................................................................................................., 
или адрес: ................................................................................................................................................ 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
Начин на представляване: ..................................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 
 
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 
..........................................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .................................................................................., 
гражданство/а: ......................................................................................................................................., 
постоянен адрес на територията на Република България: 
............................................................................................................................................................ 
 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 
1. ........................................................................................................................................................ 
2.......................................................................................................................................................... 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 
 
ДАТА: ...............                                                             ДЕКЛАРАТОР: ........................ 
                                                                                                                      (име и подпис) 
 

Указания: 
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 
"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в 

крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, 
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява 
дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните 
условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания 
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 
от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно 
образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством 
контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват 
на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с 



 

правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи 
адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава 
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно 
образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното 
или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на 
юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо 
лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в 
крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски 
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи 
съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, 
действителният собственик е: 

а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, 

когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други 
средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - 
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в 
т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са 
номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице 
или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския 
закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено 
притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице 
или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и 
контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и 
други въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху 
юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, 
включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид 
сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 
решаващо влияние чрез трети лица. 
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като 
действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че 
установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се 
счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. 
Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на 
действителния собственик по ал. 1." 

 
 
 
 

 
 

 



 

Образец № 11 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за съответствие с критериите за подбор  за участие във възлагането на обществена поръчка с 
предмет: “Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна” 
 
Долуподписаният/-ата.............................................................................................................. 

(собствено, бащино и фамилно име) 
с ЕГН ..................................................., лична карта № ................................................, издадена на ....................                          
от МВР гр. .............................., с постоянен адрес:..................................., в качеството си на ...................... 
със седалище и адрес на управление гр. .................................. ул. ...............................................................,  
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) .......................................... или 
БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) .............................................. 
тел. :............................., факс: .......................и адрес за кореспонденция:.................................................... 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

 I. Участникът, който представлявам е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за предходните 3 (три) приключени 
финансови години, както следва: 

година: 2018 г., оборот: ........................... лв. без ДДС,  валута .................. 
 
година: 2017 г., оборот: ........................... лв. без ДДС,  валута .................. 
 
година: 2016 г., оборот: ........................... лв. без ДДС,  валута .................. 

 

  II.Участникът, който представлявам разполага с валиден лиценз за извършване на 
обществен превоз на територията на България с № ........................................... 

  III. Участникът, който представлявам, представя списък на моторните превозни средства, 
с които ще се изпълнява транспортната услуга, както следва: 

Вид моторно превозно 
средство, места 

Марка;  
Модел 

ид. номер; 
държавен рег. номер, 

 удостоверение за 
техническа изправност 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 
IV.Участникът, който представлява притежава валидна застраховка „Злополука на 

пътници“ за целия срок на договора. 
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  
Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени 

документи/удостоверения и други форми на доказателства във връзка с декларираните 
обстоятелства.  

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

 
Дата:…………………………………. 
 
Подпис:………………………………..  

 
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат 

самостоятелно да го представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  


