
 

ОБРАЗЕЦ №1 
 

Правно-организационна форма на 

участника: 

(търговското дружество или 

обединения или друга правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА , по 

реда на чл.178 от ЗОП с предмет: “Предоставяне на охранителни услуги и 

пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество 

за нуждите на Технически Университет –Варна”. 
 

  

№ Съдържание 

Вид и количество 

на документите 

/оригинал или 

заверено копие, 

бр./ 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Наименование на 

участника: 

 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

(търговското дружество или обединения или друга правна форма) 

Седалище по 

регистрация: 

 

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  



№ Съдържание 

Вид и количество 

на документите 

/оригинал или 

заверено копие, 

бр./ 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 
  



ОБРАЗЕЦ № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата 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 

 

Подписаният: 

……………………………………………………...................................................(три 

имена) 

Притежаващ лична карта №.......................................,  изд. на..........................  

от МВР-......................................  

в качеството си на …………………………………………………… 

(длъжност) 

на …….………………………………………..………..…………………………………,  

(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение) 

с ЕИК: ________________________,  

 

във връзка с участието ни в публично състезание с предмет: "Предоставяне на 

охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на 

обекти и имущество за нуждите на Технически Университет –Варна”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Представляваният от мен участник:  

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим 

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

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

 

 

Дата:________________ 

                                                          ДЕКЛАРАТОР:___________________________ 

                                                                                                (подпис, печат) 

 

 
 

                                                                          Образец № 4 

 

 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си 

на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на 

участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………., със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………………………

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

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне 

на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана 

на обекти и имущество за нуждите на Технически Университет –Варна”. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

 

 

Приемам всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

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

(дата на подписване)                                                                                 (подпис и печат) 

 

 
  



 

       ОБРАЗЕЦ № 5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП 

за срока на валидност на офертата 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си 

на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на 

участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………., със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа 

въоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на Технически 

Университет –Варна”. 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

 

 

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА Е ДО  ........................................  
          (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(дата на подписване)                                                                                 (подпис и печат)



ОБРАЗЕЦ № 6 

  

  Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

Долуподписаният/ата/: 

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

                                                              (собствено, бащино, фамилно име) 

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

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

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

в качеството си на ............................................................................................................................, 

               (длъжност) 

на .........................................................................................ЕИК.......................................... 

            (наименование на участника/члена на обединението) 

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Предоставяне на 

охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти 

и имущество за нуждите на Технически Университет –Варна”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила 

на заетостта и условията на труд. 

 

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

данни. 

 

 

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

                                                                                                                                                       /подпис и печат/ 

  



                     Образец  № 7 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларация – Списък на извършените услуги, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на дейностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършената услуга, за последните 3/три/ години. 

 

 

Долуподписаният…………..….....…………...............................…………….................... 

(име, презиме, фамилия), представляващ ....................................................... 

(наименование на фирмата-участник), ЕИК ..................................., адрес на управление: 

......................................................... ........................................................................, в 

качеството ми на ............................. (длъжност) и участник в процедура по обществена 

поръчка с предмет: “Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим 

чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на 

Технически Университет –Варна”. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 Представляваното от мен 

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

(посочете фирмата на участника), e извършило през последните 3 години следните 

услуги : 

 

№ 

по 

ре

д 

Възложител: 

наименование , 

адрес 

 

Дата на 

започване и 

завършване:  

 

Обща 

стойност  

/лв./ 

%- но 

участ

ие  

Описание на предмета на 

договора 

      

      

      

      

      

      

       

  

 

 

Дата: ..............                                       

 ДЕКЛАРАТОР: .................................. 
            

            (подпис,печат) 

  



 

    ОБРАЗЕЦ № 8 

  

 

ДО 

                                            

       ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ВАРНА 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

От ……………………………………………………………………………….……………… 

                           /наименование на участника/ 

Адрес на управление:………………………………………………………………………… 

П. код: ……………. Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: ……………….. 

Ид. № по ЗДДС………………………………………. ЕИК:……………………………. 

Представляван от: ..........................……………………………………………………………….. 

    /име, презиме, фамилия на представляващия/ 

Длъжност: ………………………………………………………………………………… 

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………… 

П. код: ……………. Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: ……………….. 

 

УВАЖАЕМИ  Г-ДА  , 
След като се запознах с условията за участие в  публично състезание  с предмет: ““Предоставяне на 

охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и 

имущество за нуждите на Технически Университет - Варна”, 

 представям на вниманието Ви, следното предложение за изпълнение на поръчката :  

 

Предлагам: 

1.При изпълнение на обществената поръчка охранителите ще бъдат разпределени по обекти, 

както следва: 

 

ОБЕКТ/ПОСТ НАЧИН НА ОХРАНА БРОЙ ОХРАНИТЕЛИ 

ТУ-Варна , гр.Варна, 

ул.Студентска №1 

  

Студентско общежитие 

бл.18 

Денонощна охрана в работни и почивни дни  

Денонощен обход Денонощна охрана в работни дни и почивни 

дни 

 

Нощен обход Денонощна охрана в работни дни и почивни 

дни 

 

Денонощен пост на 

почивна база Камчия 

Денонощна охрана в работни дни и почивни 

дни 

 

 

При определяне броя на необходимите охранители за всеки пост сме отчели вида на обекта, начина 

му на охрана, както и изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските. 

 

Прилагам:1. Организация и професионална компетентност на персонала, и 

пропускателен режим, съобразно особеностите на обекта и характера на извършваната 

дейност за Студентско общежитие бл.18 », 

 

2.«Организация и професионална компетентност на персонала, съобразно особеностите 

на обекта и характера на извършваната дейност на територията на ТУ-Варна, 

гр.Варна, ул. Студентска №1» 

 

 

 



№ Екс                Експерт 

/трите имена/ 

 три 

Позиция и 

функции, които 

ще изпълнява 

експерта 

Образование и 

професионална  

квалификация 

/получени 

степени, 

квалификация, 

специалност или 

диплома, учебно 

заведение, № на 

диплома, 

година./ 

Продължителност  

на 

професионалния 

опит на лицето / в 

години/ 

 

Специфичен 

професионален 

опит 

/месторабота, 

период, 

длъжност, 

основни 

функции/ 

1.      

2.      

3.      
 заб. Добавете толкова таблици, колкото са необходими 

 

 

3. «Организация и професионална компетентност на персонала, съобразно 

особеностите на обекта и характера на извършваната дейност за почивна база Камчия 

». 

 

№ Екс                Експерт 

/трите имена/ 

 три 

Позиция и 

функции, които 

ще изпълнява 

експерта 

Образование и 

професионална  

квалификация 

/получени 

степени, 

квалификация, 

специалност или 

диплома, учебно 

заведение, № на 

диплома, 

година./ 

Продължителност  

на 

професионалния 

опит на лицето / в 

години/ 

 

Специфичен 

професионален 

опит 

/месторабота, 

период, 

длъжност, 

основни 

функции/ 

1.      

2.      

3.      
 заб. Добавете толкова таблици, колкото са необходими. 

 

4. През целия период на изпълнение на обществената поръчка , ако същата ни бъде възложена, 

ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти. 

 

Настоящото техническо предложение, като част от нашата оферта, има валидност 180 дни, 

считано от последната обявена дата за подаване на оферти. 

 

 

 

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

                                                                         (име и фамилия, печат)   

                                                                               

  



 ОБРАЗЕЦ № 9 

                                              

ДО 

                                        ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ВАРНА 

 

 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

   

От ……………………………………………………………………………….……………… 

                           /наименование на участника/ 

Адрес на управление:………………………………………………………………………… 

П. код: ……………. Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: ……………….. 

Ид. № по ЗДДС………………………………………. ЕИК:……………………………. 

 

Представляван от: 

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

    /име, презиме, фамилия на представляващия/ 

Длъжност: ………………………………………………………………………………… 

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………… 

П. код: ……………. Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: ……………….. 

 

УВАЖАЕМИ  Г-ДА , 

 

След като получих документацията за участие в публично състезание  за избор 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ““Предоставяне на охранителни 

услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена на обекти и имущество 

за нуждите на Технически Университет - Варна“,“, и се запознах с условията за 

нейното изпълнение, предлагам в качеството си на участник в процедурата следното 

ценово предложение  

I. Месечна цена 

ОБЕКТ/ПОСТ Брой 

охранители 

Цена за 1 охранител 

за един месец в лева 

без ДДС 

Общо стойност за един 

месец в лева без ДДС 

1 2 3 4 

Студентско 

общежитие на ТУ-

Варна,гр.Варна, ул. 

Дубровник бл.18 

 

   

Денонощен обход 

на територията на 

ТУ-Варна, 

гр.Варна, ул. 

Студентска № 1 

   

Нощен обход  

на територията на 

ТУ-Варна, 

гр.Варна, ул. 

Студентска № 1 

   

 

Денонощен пост на 

   



почивна база 

Камчия, к.к. 

Камчия, община 

Аврен 

 

Обща цена за охрана за 1 месец без ДДС /сбор на цените в колона 4/ - 

……………………. / …………………/ лв. без ДДС (с цифри и думи, попълва се от 

участника) 

 

II. Посочените цени са твърдо договорени и включват всички възнаграждения 

на служителите, осигуровки, такси, печалба, всички разходи, свързани с изпълнението 

на договора и всички други суми, начислявани от мен или съгласно нормативен акт.  

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата, при пълно спазване изискванията на Кодекса на 

труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските на заетите лица и 

действащото българско данъчно и осигурително законодателство.  

Предложените цени за 1 охранител /колона 3/ са определени при следните 

основни месечни възнаграждения на служителите: 

    РАЗХОДИ Цена за месец в лева, без ДДС  

1.Възнаграждение/ Основна заплата.  

2.Прослужено време.  

3.ДОО.  

4.УПФ.  

5.Здравна застраховка.  

6.Разходи за застраховка на персонала.  

7.Разходи за оборудване, униформи и  

въоръжение. 

 

8.Разходи за квалификация и 

преквалификация. 

 

9.Разходи за застраховка „обща 

гражданска отговорност” за 

имуществени и неимуществени щети. 

 

10.Други разходи /описват се/  

11. Нощен труд.  

12.Печалба.  

                                                                                 

 13.ОБЩО 

 

 

Настоящото ценово предложение, като част от нашата оферта, има 

валидност 180 дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. 
/Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 
разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 
представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

  

 

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

                                                                                                         (име и фамилия, печат) 
  



                                                                            Образец № 10 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника)   

 

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет 

"Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа 

въоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на Технически 

Университет –Варна”. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

1. Да се счита за конфиденциална, информацията, съдържаща се в следната/следните конкретна 

част/части от нашето Техническо предложение, тъй като съдържа търговски тайни
1
: 

  

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от 

закона случаи. 

 

 

 

ДАТА:  2016 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 

 

 

 

 

                                                 
1 Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 

отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

 


