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Образец № 1 

О П И С  

На документите в офертата на участника ………………………………………………., 
ЕИК…………………………..(попълва се името на участника и ЕИК ако е приложимо), подадена за 
участие по възлагане на обществена поръчка с предмет:………………………………… (изписва се 
предметът на поръчката) 

№ по ред Наименование на документа Копие/ оригинал 

ДАТА: ПОДПИС: 
(име на представляващия участника) 
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Образец № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
Във възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„………………………………………………………(посочва се наименованието на 
поръчката)”

От .................................................................................................................
/пълно наименование на участника/  
с ЕИК/ код по Булстат ........................................................... /или съответно ЕГН за физически лица/,  
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................,
представляван от ................................................................................................................. /трите 
имена/,  
с ЕГН ................................., в качеството на ......................................................................... на 
участника  

При условията, обявени в обявата и документите за обществената поръчка и приети от 
представлявания от мен участник, приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, 
поети с ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност.  

Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички 
документи и указания в обявата, техническата спецификация и документите за обществената 
поръчка в поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените 
условия. 

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

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се 
подчертава) следните подизпълнители: 
-. ……………………………………………………………………………………………….
.. ……………………………………………………………………………………………….
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на 
обществената поръчка (в %) 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме, че 
при подписването на договора ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.  

В случай че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при подписването 
на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, удостоверяващи 
декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите 
и третите лица, ако има такива.  

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме следните документи: 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни в настоящото Заявление.

Дата  ............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия ..........................................................................................

Подпис на лицето (и 
печат) 

...........................................................................................
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Образец № 3 

До: (Наименование на Възложителя) 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 

Наименование на 
Участника:

Посочете точното наименование на дружеството, 
според съдебната регистрация

Седалище по 
регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на 
кандидата

Точен адрес за 
кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус Посочете търговското дружество или обединения или 

друга правна форма, дата на учредяване или номера и 
датата на вписване и къде

ИН по ЗДДС № и 
държава на данъчна 
регистрация съгласно 
данъчната декларация

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на 
държавата, например: България.........

ИН/ЕИК
Банкови реквизити Банка: 

IBAN:
BIC:

Предмет на поръчката (посочва се предмета на поръчката)

Номер на поръчката Посочете номер на поръчката от Регистъра за 
обществени поръчки

Дата на изготвяне на 
офертата

Посочете дата: дата, месец, година; 

Забележка: Когато участникът е обединение, информацията се попълва за всеки член на  обединението 
и/или се добавят допълнителни редове. 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия) 

______________________ (дата) 

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника) 
______________________ (наименование на участника) 
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Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. 
(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………… 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….  
                                  (длъжност)                 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………(посочва 
се наименованието на поръчката)”

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

В качеството си на лице по чл.54, ал.2 ЗОП:  
       1. не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 
– 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  

2. не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 
престъпление,  аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
       3. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  
Дата  ............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия ..........................................................................................
Подпис ...........................................................................................
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. 
(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………… 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на …………………………………………………………. 
                                  (длъжност)                 (наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 
на обществена поръчка с предмет „………………………………………………………(посочва се 
наименованието на поръчката)”

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.  

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 
3. По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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. 
4. За представлявания от мен участник 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 
кандидатът или участникът е установен; 

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

Дата  ............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия ..........................................................................................
Подпис ...........................................................................................
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Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР 
на ЗОП 

Долуподписаният /та/ …........................................................................................ (три имена) с адрес 
…......................................................................................................................................
лична карта/документ за самоличност (оставя се вярното) № …....................., издадена на 
….................... от ….................................., ЕГН ............................................., в качеството ми на 
(длъжност, или друго качество) ............................................. на (наименование на дружеството)
............................................ с ЕИК …............................., със седалище и адрес на управление 
….........................................................................................................................., във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………. ”

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящото провеждане на 
възлагане на обществена поръчка. 

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

Дата  ............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия ..........................................................................................
Подпис ...........................................................................................
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

Долуподписаният /та/ …........................................................................................ (три имена) с адрес 
…......................................................................................................................................
лична карта/документ за самоличност (оставя се вярното) № …....................., издадена на 
….................... от ….................................., ЕГН ............................................., в качеството ми на 
(длъжност, или друго качество) ............................................. на (наименование на дружеството)
............................................ с ЕИК …............................., със седалище и адрес на управление 
….........................................................................................................................., във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………. ”

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
2. Представляваното от мен дружество не е контролирано от лица, регистрирани в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е
контролирано от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: 
.......................................

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

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

дата на подписване Декларатор: име, фамилия и подпис

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно 

от тях.
В случай, че участникът е юридическо лице или обединение от юридически лица, които имат за 

собственик на капитала или управляващ също юридическо лице, декларацията се представя и от всеки 
собственик на капитала или управляващ, който е юридическо лице.
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Образец № 8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество  

Долуподписаният /та/ …........................................................................................ (три имена) с адрес 
…......................................................................................................................................
лична карта/документ за самоличност (оставя се вярното) № …....................., издадена на 
….................... от ….................................., ЕГН ............................................., в качеството ми на 
(длъжност, или друго качество) ............................................. на (наименование на участника)
............................................ с ЕИК …............................., със седалище и адрес на управление 
….........................................................................................................................., във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………. ”,
…………………………..(посочва се наименование на обществената поръчка) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не съм лице, заемало висша публична длъжност и по отношение на мен не са налице 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

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

Дата: д/м/г Подпис: 
......................................................

              (печат)
....................................................

(име и фамилия на законния представител на 
участника) 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 9 

СПИСЪК на услугите, които са  идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на 

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

От .................................................................................................................
/пълно наименование на участника/  
с ЕИК/ код по Булстат ........................................................... /или съответно ЕГН за физически лица/,  
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................,
представляван от ................................................................................................................ /трите имена/,  
с ЕГН ..............................., в качеството на ......................................................................... на участник  
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
……………………………………………………………………………………………………………….

Декларирам, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на нашата 
оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, както следва:     

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 Предмет на 

изпълнената услуга 
(кратко описание 
на дейността) 

Стойност 
/цена (без 
ДДС) на 
изпълнената 
услуга 

Начална и 
крайна дата 
на изпълнение 
на услугата 

Получател 
на услугата  

Доказателство за 
изпълнената 
услуга 
(удостоверение за 
добро изпълнение 
№ /дата/издател) 

1
2
3

Забележка: В случай на участник – обединение се попълват толкова списъци, колкото са 
съдружниците в обединението, ако чрез всеки от участниците в обединението се доказва 
съответствие с критерия за подбор. В случай, че участникът ще ползва подизпълнител – 
подизпълнителят попълва същата декларация. 

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

 Дата  ............................/…............................/.............................
ДЕКЛАРАТОР: 
Име и фамилия 

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

Подпис (и печат)  ...........................................................................................
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК на персонала, с които участникът разполага за изпълнение 
предмета на поръчката

..............................................................(посочете фирмата на участника), участник в процедура 
за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ………………..

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

Долуподписаният/-ната/..........................................................................................................., с 
ЕГН......................................................................................, в качеството ми 
на.................................................................................................(посочете длъжността при участника)  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

При изпълнение на обществена поръчка с предмет: …………….. (посочва се обществената 
поръчка) ще използвам следните технически лица – правоспособни водачи на МПС:  

Име Позиция/д

лъжност 

при 

участника 

Документ 
доказващ вида 

на 
правоотношение 

с участника - 
трудов договор 

№ и дата на 
сключване 

Свидетелство 
за управление 

на МПС - 
категория - 

номер и дата на 
издаване на 

документа и от 
кого е издаден 

Карта за 
професионалн
а 
квалификаци
я на водача - 
номер и дата 
на издаване на 
документа и 
от кого е 
издаден 

Удостоверение 
за 
психологическа 
годност на 
водача на МПС 
- номер и дата 
на издаване на 
документа и от 
кого е издаден 

1 2 3 4 5 6

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

Списъкът трябва да бъде придружен от Декларация че водачите на автобусите за 
обществен превоз на пътници на участника към момента на подаване на офертата, отговарят на 
изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси - Образец 
№ 11.

 Дата  ............................/…............................/.............................
ДЕКЛАРАТОР: 
Име и фамилия 

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

Подпис (и печат)  ...........................................................................................
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 11 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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

в качеството ми на.......................................................................................................(посочете длъжността при 

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

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

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

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

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

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

офертата, отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки 

автомобили и на чл. 2 – чл. 4 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на 

изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от Министъра на транспорта, а именно:   

Имат сключени трудови договори; притежават свидетелство за управление, валидно за съответната 

категория МПС; Не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателният кодекс или 

не са лишени с влязла в сила присъда от правото да управляват моторно превозно средство; Отговарят на 

изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за 

автомобилните превози и притежават валидни Карти за квалификация на водач на МПС;  Психологически 

годни са по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата и притежават 

валидни Удостоверения за психологична годност на водача на МПС за превоз на пътници; 

Минималната възраст на водачите, осъществяващи превоз на пътници е съобразена с изискванията 

на чл. 87 от Закона за автомобилните превози и чл. 151, ал. 1, т. 9 от Закона за движението по пътищата. 

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

(дата на подписване)                                       (име и длъжност на представляващия участника) 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 12 

ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ -- СС ПП ИИ СС ЪЪ КК

на автобусите, предназначени за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
……………………………………………………………………………………………………………….

Долуподписаният/-ната/........................................................................................, с ЕГН ........................, 
в качеството ми на...........................................................................................(посочете длъжността 
при участника) на ....................................................................................................(посочете 
наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет:.……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. Представляваният от мен участник разполага със следните автобуси за изпълнение на 

обществената поръчка: 
№
П
о 
ре
д

Автобус 
марка, модел 
(основен или 

резервен), Рег. 
№ 

Прем
инат 
прегл
ед за 
техни
ческа 
изпра
вност 
– №, 
дата 

Свид-
во за 
рег-я, 
част І,  

№ 
……..
дата 

Катего
рия и 
Клас    

(по чл. 
149 от 
ЗДП)

Екологи
чна 

категори
я на 

двигател
я 

Оборудв
ан за 

превоз 
на 

трудно 
подвижн

и хора 

Собствен 
автобус/полз
ван на друго 

правно 
основание 
/Посочете 
основание/

Удостоверение 
на ППС за 
обществен 
превоз на 

пътници  към 
Лиценз №.. или 

Лиценз на 
общността/дата, 

издаден на 
превозвача.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Всички посочени автобуси отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в  
Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата 
изправност на пътните превозни средства. 

3. Всички предложени автобуси имат валидно сключени застраховки „Гражданска отговорност” на 
моторните превозни средства и застраховки „Злополука на пътниците в обществения 
транспорт”. 

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

 Дата  ............................/…............................/.............................
ДЕКЛАРАТОР:Име и фамилия ...........................................................................................

Подпис (и печат)  ...........................................................................................
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 13 

ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ -- СС ПП ИИ СС ЪЪ КК

За собствена или наета база за сервизно обслужване с необходими технически средства за 
обслужване и ремонт на автопарка и предпътен технически преглед, необходима за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
……………………………………………………………………………………………………………….

Долуподписаният/-ната/........................................................................................, с ЕГН ........................, 
в качеството ми на...........................................................................................(посочете длъжността 
при участника) на ....................................................................................................(посочете 
наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет:.……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на обществената поръчка със 
следната/следните база/бази за сервизно обслужване на автопарка и предпътен технически 
преглед: 

№ по 
ред 

Вид на обекта Местонахождение на 
обекта 

Собственост на обекта 

1.

2.

2. Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на обществената поръчка с 
необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и извършване на 
предпътен технически преглед. 

3. Декларирам, че посоченият по-горе обект и техническите средства за обслужване и ремонт 
на автопарка и предпътен технически преглед ще бъдат на разпложение на представлявания от мен 
участник за целия срок на договора. 

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

 Дата  ............................/…............................/.............................
ДЕКЛАРАТОР:Име и фамилия ...........................................................................................

Подпис (и печат)  ...........................................................................................
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 14 

ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ -- СС ПП ИИ СС ЪЪ КК

За собствена или наета гаражна площ, необходима за изпълнение на обществената поръчка с 
предмет: 

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

Долуподписаният/-ната/........................................................................................, с ЕГН ........................, 
в качеството ми на...........................................................................................(посочете длъжността 
при участника) на ....................................................................................................(посочете 
наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет:.……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на обществената поръчка със 
следната/следните собствена или наета гаражна площ. 

№ 
по 
ред 

Вид на обекта, 
съгласно документ 
за собственост 

Местонахожде
ние на обекта 

Собствен
ост на 
обекта 

Площ в кв.м. на 
гаражната площ, 
съгласно документ 
за собственост 

Документ 
за 
собственост
/наем - №, 
дата 

1.

2.

Декларирам, че посочената/ите по-горе обекти/гаражна/и площ/и ще бъдат на разпложение на 
представлявания от мен участник за целия срок на договора. 

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

 Дата  ............................/…............................/.............................
ДЕКЛАРАТОР:Име и фамилия ...........................................................................................

Подпис (и печат)  ...........................................................................................
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 15 

ДО 

………………………………

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за участие в обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………

от ....................................................................................................................................................... 
(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството му на ..................................................................................................................... 
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознах(ме) с изискванията в обявата и документите за обществената поръчка 
и с условията за участие в провеждането на възлагане на обществена поръчка с предмет 
„…………………………………………………..“ (посочва се наименованието на поръчката). 

Заявявам/е, че: 

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „……………………… 
……………………………………………………………………………………………………...“.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” обявата и 
документите за обществената поръчка и 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. 
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3. Ще изпълним предмета на Договора в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация и приложенията към тях. Изпълнението на 
предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде съобразено с приложимото българско 
законодателство. 

4. Декларирам, че съм запознат/а съм с Проекта на договора за възлагане на обществената 
поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за 
изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към обявата за 
обществената поръчка, в законоустановения срок; 

5. Срокът за изпълнение на възложените услуги започва да тече от датата на подписване на 
договора.

6. Декларирам, че валидността на настоящата оферта е 90 (деветдесет) календарни дни, 
считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

8. Прилагам документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

9. Възраст на всички автобуси (основни и резервни), които ще бъдат оценявани по 
показателя „Възраст на автобусния парк - (А), определена считано от датата на първа 
регистрация, до датата посочена като краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, 
като за изчисленията започналата година се счита за една, попълва се приложената по-долу 

Таблица:

№
П
о 
ре
д

Автобус 
марка, модел  

Рег. № Свид-во за 
рег-я, част І,  

№ …….. 
дата 

Категор
ия и 
Клас    

(по чл. 
149 от 
ЗДП)

Дата  
на 1-ва 
рег-я

Предназнач
ение на 

автобуса 
(основен/рез

ервен)

1 2 3 5 7 8

Забележка:  
Автобусите посочени в таблицата по-горе трябва напълно да отговарят на автобусите 

(основни и резервни) декларирани в Образец № 12 – Декларация-списък на автобусите, с които 
разполага участника за изпълнение предмета на поръчката. 

10. При аварирало по време на изпълнение на услугата МПС, предлагам следното време за 
замяна с друго, годно за превоз на пътници МПС за всяка от маршрутните линии от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема поотделно, както следва:  

1. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
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друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутна линия Кричим – 
Пловдив /през Перущица/  ……… (………………………….…) минути 

2. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутна линия Кричим – 
Пловдив /през Стамболийски/  ……… (………………………….…) минути 

3. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутна линия Кричим – 
Пещера                                     ……… (………………………….…) минути 

4. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутна линия Кричим – 
Жребичко                               ……… (………………………….…) минути 

5. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутна линия Пазарджик – 
Кричим                                       ……… (………………………….…) минути 

6. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутна линия Стадиона – 
Ж.П.спирка Кричим                     ……… (………………………….…) минути

Предложенията на участниците по този показател трябва да бъдат направени в минути 
за всяка от маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема поотделно.

Декларираното от участника време за замяна на аварирало по време на изпълнение на 
услугата МПС с друго, годно за превоз на пътници МПС по маршрутната линия не може да бъде 
по-малко от 3 минути и по-дълго от 60 минути. 

Оферти, съдържащи предложения, които не отговарят на това изискване няма да бъдат 
разглеждани и оценявани. 

Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в 
Обявата и Техническата спецификация. 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от 
него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от 
участие в процедурата.  

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

***Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 
следва: 
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 
-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  
-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 
2. Относно задълженията за опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 
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-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 
-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331; 
-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 
3. Относно задълженията за закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 
-        София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 16 

ДО 
………………………………

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„…………………………………………“

от ....................................................................................................................................................... 
(наименование на участника)

и подписано...................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството му на ........................................................................................................................... 
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Предлагаме следните ценови параметри за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„…………………………………………………………………………………………………..“:

1. Предлагаме цена на билета от началния до крайния пункт по маршрута за 
маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема, 
както следва: 

1.1. Предлагаме цена за билет от началния до крайния пункт по автобусна линия 
Кричим – Пловдив /през Перущица/ - ……............ (………………словом………) лева 
без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 

1.2. Предлагаме цена за билет от началния до крайния пункт по автобусна линия 
Кричим – Пловдив /през Стамболийски/  - ……............ (………………словом………) 
лева без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 

1.3. Предлагаме цена за билет от началния до крайния пункт по автобусна линия 
Кричим – Пещера - ……............ (………………словом………) лева без ДДС и 
…………………………(словом…………….) с включен ДДС. 

1.4. Предлагаме цена за билет от началния до крайния пункт по автобусна линия 
Кричим – Жребичко - ……............ (………………словом………) лева без ДДС и 
…………………………(словом…………….) с включен ДДС. 

1.5. Предлагаме цена за билет от началния до крайния пункт по автобусна линия 
Пазарджик – Кричим - ……............ (………………словом………) лева без ДДС и 
…………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
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1.6. Предлагаме цена за билет от началния до крайния пункт по автобусна линия 
Стадиона – Ж.П.спирка Кричим - ……............ (………………словом………) лева без 
ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 

Предлаганата цена да бъде цената на билета от началния до крайния пункт по маршрута за 
всяка маршрутна линия от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема и да 
включва всички разходи на участника за точното и качествено изпълнение на поръчката в 
съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България, закръглена до втория 
знак на десетичната запетая. Не се приемат предложения равни на 0 (нула) лева.  

2. Предлагаме следните отстъпки при издаване на карти за ползване на 
обществен превоз от физически лица по маршрутните линии от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема, както следва: 

2.1. Предлагаме следната отстъпка при издаване на карта за ползване на обществен 
превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – Пловдив /през Перущица/ 
- ……............% (………………словом………) процента. 

2.2. Предлагаме следната отстъпка при издаване на карта за ползване на обществен 
превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – Пловдив /през 
Стамболийски/  - ……............% (………………словом………) процента. 

2.3. Предлагаме следната отстъпка при издаване на карта за ползване на обществен 
превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – Пещера - ……............% 
(………………словом………) процента. 

2.4. Предлагаме следната отстъпка при издаване на карта за ползване на обществен 
превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – Жребичко - ……............% 
(………………словом………) процента. 

2.5. Предлагаме следната отстъпка при издаване на карта за ползване на обществен 
превоз от физически лица по автобусна линия Пазарджик – Кричим - ……............% 
(………………словом………) процента. 

2.6. Предлагаме следната отстъпка при издаване на карта за ползване на обществен 
превоз от физически лица по автобусна линия Стадиона – Ж.П. спирка Кричим - 
……............% (………………словом………) процента. 

Предлаганата отстъпка по маршрута за всяка маршрутна линия от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема да включва всички разходи на участника за 
точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с нормите и нормативите 
действащи в Република България, закръглена до втория знак на десетичната запетая.  

Предложените цени и отстъпки са определени при пълно съответствие с условията от 
обявата и документите, заедно с техническата спецификация по настоящата обществена поръчка. 

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да 
изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме 
съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в Проекта на договора, като всички 
наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за 
страната органи.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от 
датата на сключване на Договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от прогнозната стойност на 
обществената поръчка. 
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До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша 
страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

***Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 
следва: 
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 
-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  
-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 
2. Относно задълженията за опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 
-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 
-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331; 
-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 
3. Относно задълженията за закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 
-        София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 17 

ВЪПРОСНИК  № 1 

за събиране на информация от физическо лице, във връзка с чл. 53 и 55 от ЗМИП 

Попълнете внимателно настоящия въпросник, като отговорите на поставените въпроси 
и въведете изисканата информация,  

1. Вашите три имена:  
………………………………………………………………………………………………….

2. Вашия уникален идентификационен код (ЕГН или друго): 
………………………………………………………………………………………………….

3. Опишете предмета на договора (напр. наименование на обществена поръчка), във връзка 
с чието бъдещо сключване попълвате настоящия въпросник: 
………………………………………………………………………………………………….

3. Наименование на юридическо лице или друга правно-организационна форма, с която сте 
свързан и която предстои да сключи договор с Община Кричим:  
………………………………………………………………………………………………….

4.  Каква е Вашата връзка с посоченото по т. 2 лице и официалното Ви качество спрямо 
лицето?:  
…………………………………………………………………………………………. ………
………………………………………………………………………………………………….

5. Опишете Вашата професионална дейност: ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….

6. Опишете каква е целта и характера на Вашето участие в деловите отношения, които 
предстои да възникнат между лицето по т. 2 и Община Кричим на база на бъдещия договор: 
………………………………………………………………………………………………….

7. Кой е действителния собственик на капитала по смисъла на ЗМИП на лицето по т. 2?: 
………………………………………………………………………………………………….

……………………. - ……………………                                  дата: ……………. 
/подпис/                        /три имена/ 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 18 

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

ДЕКЛАРИРАМ: 
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 
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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) ……………………………………………. 
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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: …………………………………………………….....……....., 
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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 
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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.“ 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 19 

ВЪПРОСНИК № 2 

за събиране на информация от юридическо лице, във връзка с чл. 54 и 55 от ЗМИП 
Попълнете внимателно настоящия въпросник, като отговорите на поставените въпроси 

и въведете изисканата информация,  

1. Вашите три имена:  
………………………………………………………………………………………………….

2. Опишете предмета на договора (напр. наименование на обществена поръчка), във връзка с чието 
бъдещо сключване попълвате настоящия въпросник: 
………………………………………………………………………………………………….

3. Наименование на юридическо лице или друга правно-организационна форма, с която сте свързан 
и която предстои да сключи договор с Община Кричим:  
………………………………………………………………………………………………….

4.  Каква е Вашата връзка с посоченото по т. 3 лице и официалното Ви качество спрямо лицето?  
…………………………………………………………………………………………. ………
………………………………………………………………………………………………….

5. Опишете основната дейност на лицето по т. 3:  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

6. Опишете действителния и очаквания от Вас обем на деловите взаимоотношения и на операциите 
и/или сделките, които се очаква да бъдат извършвани по предстоящия да се сключи договор: 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Опишете произхода на средствата на лицето по т. 3, които са свързани с предстоящия да се 
сключи договор:  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

8. Посочете публично достъпни регистри и бази от данни и други, от които да може да се установи 
произхода на средства на лицето по т. 3, които са свързани с предстоящия да се сключи договор. При 
невъзможност за посочване на такива, това се вписва изрично по-долу и се представя декларация за 
произход на средствата по образец 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

……………………. - ……………………                                  дата: ……………. 
/подпис/                        /три имена/ 
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Приложение към Решение № 37, взето с  

Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 20 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................, документ за самоличност ........................................, издаден на ....................... 
от ........................................., постоянен адрес: ........................................................................................, 
гражданство/а ...............................................................,  
в качеството ми на ......................................................, 
в ........................................................................................., 
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...................................... 
Декларирам, че паричите средства, използвани в рамките на следното делово  
взаимоотношение  ........................................................................................., 
или предмет на следната операция или сделка ......................................................................................., 
в размер …………................................................................., 
(посочват се размерът и видът на валутата) 
имат следния произход: ............................................................................................................................. 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не 
попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при 
посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, 
ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, 
регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в 
съответния регистър на другата държава.  

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други 
документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, 
както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали 
документите.  

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за 
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са 
натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или 
трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани 
доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. 

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

Дата на деклариране:                               Декларатор: 
...................................... .......................

       (подпис) 
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Приложение към Решение № 37, взето с  
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на ОбС - Кричим

Образец № 21 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 

Долуподписаният/ата: 
..........................................................................................................................................,
                                                                            (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване 
на самоличността …...………………………............................, 
постоянен адрес: ............................................................, 
гражданство/а: .............................................................., 
документ за самоличност: .........................................., 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):

 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или 
помощник-министри; 

 членове на парламенти или на други законодателни органи; 
 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши 

органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при 
изключителни обстоятелства; 

 членове на сметна палата;  
 членове на управителни органи на централни банки; 
 посланици и управляващи дипломатически мисии; 
 висши офицери от въоръжените сили; 
 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни 

предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; 
 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и 

председатели на общински съвети; 
 членове на управителните органи на политически партии; 
 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на 

управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи 
еквивалентна функция в такива организации.  
  Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 
  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП 

(посочва се конкретната категория): 
..........................................................................................
  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): 

 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала; 

 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от 
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от 
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 



О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

  роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които 
роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала; 

 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на 
юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, 
професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; 

 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на 
юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на 
лице по ал. 2. 
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП 

(посочва се конкретната категория):  
.................................................................................
  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към 
горепосочената категория/и: 
.............................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства. 

  ДАТА: ...............                                                                                ДЕКЛАРАТОР: ........................ 
______________________
1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, 
длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. 
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