
Образец № 1 

 

ДО 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

    УЛ. „ЦАР БОРИС III” № 24 

 

 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е  Н А  У Ч А С Т Н И К А 

в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на 

територията на община Петрич“ 

 

Административни сведения 

 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Телефони:  

Факс:  

е-mail адрес:  

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

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия 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 от изброените лица: 

 

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка: …………………………… 

IBAN .......................................................... 

 



BIC ............................................................. 

Титуляр на сметката: ............................................ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка, възлагана чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на дезинсекция, дератизация и 

дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“ при 

условията, посочени от възложителя в обявата и техническата спецификация и приети 

от нас. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на 

възложителя. 

При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (невярното се 

зачертава или изтрива) следните подизпълнители: 

Подизпълнители 

(избройте имената и 

адресите на 

подизпълнителите) 

Видове дейности, които 

ще изпълняват 

% от общата стойност на 

поръчката 

(посочете дела на участие на 

всеки подизпълнител) 

   

   

 

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки 

от посочените подизпълнители за участието им. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата за период от ....................... календарни дни (посочват се броя на дните, 

съобразени с условията на обявата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от 

крайния срок за представяне на офертите). 

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата, 

които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде 

възложена. 

 

Вписани сме в Регистъра на лицата, извършващи дейности по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации към Министерството на здравеопазването съгласно чл. 21 

от Наредба № 3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, считано от …………………………. г. 



 

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

задължаваме преди подписването на договора да представим: 

- актуални документи за удостоверяване съответствието ни с поставените от 

възложителя критерии за подбор; 

- актуални документи, 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 от органите по приходите и удостоверение от 

общината по седалището на възложителя и на участника); 

- гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на 

договора без ДДС. 

 

 

Дата: ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Образец № 2 

 

 

ДО 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

    УЛ. „ЦАР БОРИС III” № 24 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От: 

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

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на управление: 

гр. .................................., ул. ................................., № ..............., данъчна регистрация 

................................................, тел. ................................, факс: .............................., е-mail 

......................, представлявано от ................................................................................... 

в качеството му на .............................................. (ако е пълномощник – данни от 

нотариално заверено пълномощно) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме настоящото техническо предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в 

обекти и площи на територията на община Петрич“, като предлагаме да изпълним 

поръчката, съгласно техническата спецификация на възложителя при следните условия: 

 

1. Приемаме да изпълняваме поръчката непрекъснато според потребностите на 

възложителя за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора 

или до достигане на сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ лева без включен ДДС. 

 

2. Приемаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на 

възложителя, посочени в обявата по настоящата обществена поръчка и техническата 

спецификация. 

 

 



3. Прилагаме следното описание за изпълнение изискванията на възложителя, 

посочени в техническата спецификация, отнасящи се до начините за изпълнение на 

дейностите от предмета на поръчката: 

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

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

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

 

Дата: …………………..    Подпис и печат: ………………… 

 

/......................................................................./ 

(име и длъжност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Образец № 3 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От: 

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

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на управление: 

гр. .................................., ул. ................................., № ..............., данъчна регистрация 

................................................, тел. ................................, факс: .............................., е-mail 

......................, представлявано от ................................................................................... 

в качеството му на .............................................. (ако е пълномощник – данни от 

нотариално заверено пълномощно) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка, възлагана чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на дезинсекция, дератизация и 

дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“, е както 

следва: 

1. За дезинсекция на обекти и площи цена в размер на ...................... /..................../ 

лева без ДДС за един кв. м.; 

 

2. За дератизация на обекти и площи цена в размер на ..................... /..................../ 

лева без ДДС за един кв. м.; 

 

3. За пролетна и есенна дезакаризация цена в размер на ..................... /..................../ 

лева без ДДС за един кв. м. 

 

Забележка: Предложените от участниците единични цени за кв.м. за всеки вид 

ДДД дейност по т. 1, 2 и 3 трябва да са цели числа, по-големи от 0, изписани до втория 

знак след десетичната запетая. 

 

Общата цена на кв.м. за всички видове ДДД дейности /сбора от цените по т. 1, 2 

и 3/ е в размер на ………………………. /………………………/ лева без включен ДДС 

или ……………………….. /…………………………/ лева с ДДС. 

 



Предложените единични цени са неизменни за срока на действие на договора и 

включват всички разходи за извършване на обработките, както и всички разходи, 

дължими по нормативен акт, както и възнаграждения, командировъчни, нощувки и 

други разходи за специалистите, които ще участват в изпълнението на обществената 

поръчка. 

До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша 

страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим 

гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на 

договора без ДДС. 

 

Дата: …………………..    Подпис и печат: ……………………….. 

 

/................................................................/ 

(име и длъжност) 

  



Образец № 4 

 

Наименование на поръчката: „Извършване на дезинсекция, дератизация и 

дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
1
 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

Подписаният/ата …………………………………………………................................

      (трите имена) 

данни по документ за самоличност ............................................................…………………. 

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

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

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................................, 

в изпълнение на изискванията на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и в съответствие с 

изискванията на възложителя 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 

зачертава) за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателния кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпления против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи по 

чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

                                                           
1
 Съгласно чл. 97, ал. 6 от ППЗОП декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника в съответствие с чл. 40 от 

ППЗОП. 



и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

к) престъпление против околната среда по 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 съм в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен съгласно    

т. 21 на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

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

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Образец № 4.1. 

 

Наименование на поръчката: „Извършване на дезинсекция, дератизация и 

дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
2
 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 

Подписаният/ата …………………………………………………................................

      (трите имена) 

данни по документ за самоличност ............................................................…………………. 

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

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

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................................, 

в изпълнение на изискванията на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и в съответствие с 

изискванията на възложителя 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник (отбележете само едно обстоятелство, 

което се отнася до конкретния участник): 

а) 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, 

установени с акт на компетентен орган; 

б) има 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, 

установени с акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване, 

отсрочване, обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл 

в сила; 

                                                           
2
 Съгласно чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 



в) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

2. За представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. За представлявания от мен участник не е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението 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. 

 

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

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

Забележки: 

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че: 

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или 

са по акт, който не е влязъл в сила. 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

 

2. Община по седалището на възложителя е община Петрич. 

 

  



Образец № 5 

 

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ 

на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 

 

Долуподписаният /-ата/          с лична 

карта №    , издадена на      от       в качеството ми 

на _______________________ (посочете длъжността) на 

___________________________________ (посочете наименованието на участника) – 

участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на 

територията на община Петрич“ 

 

Кратко описание 

на изпълнените 

дейности 

Стойност на дейностите 

(съответно процентно 

участие в изпълнението 

– стойност) 

Име на 

възложител/клиент 

Период на 

изпълнение 

(начало/край) 

Име на 

изпълнителя 

     

     

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата ................................. г.  ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

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

/длъжност и име/ 

 

 

  



Образец № 6 

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

за персонала, ангажиран за изпълнение на поръчката 

 

Долуподписаният /-ата/          с лична 

карта №    , издадена на      от       в качеството 

ми на _______________________ (посочете длъжността) на 

___________________________________ (посочете наименованието на участника) - 

участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на 

територията на община Петрич“ 

 

            ДЕКЛАРИРАМ, че: 

за изпълнение на настоящата поръчка ще използвам следния персонал: 

 

№ Трите имена Образование, професионална 

квалификация, 

правоспособност /дата и номер 

на съответния документ/ 

Професионален опит 

(месторабота, период, 

длъжност, основни 

функции) 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, 

подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата ................................. г.    ДЕКЛАРАТОР:................................... 

       ……………………………………. 

/име, фамилия, подпис и печат/ 

 

  



Образец № 7 

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

за техническото оборудване 

 

Долуподписаният /-ата/          с лична 

карта №    , издадена на      от       в качеството 

ми на _______________________ (посочете длъжността) на 

___________________________________ (посочете наименованието на участника) - 

участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на 

територията на община Петрич“ 

 

            ДЕКЛАРИРАМ, че: 

за изпълнение на настоящата поръчка разполагам със следното техническо 

оборудване: 

 

№ Вид на оборудването /кратко 

описание на техниката/ 

Брой Документ за ползване 

1.    

2.     

3.    

4.    

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, 

подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Забележка: В колоната документ за ползване се посочва номер и дата на 

документа, удостоверяващ ползването на техниката за срока на изпълнение на договора 

/нотариален акт, договор за наем и/или лизинг/. 

 

 

Дата ................................. г.    ДЕКЛАРАТОР:................................... 

       ……………………………………. 

/име, фамилия, подпис и печат/ 

 

 



Образец № 8 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният /-ата/          с 

лична карта №    , издадена на      от       в 

качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на 

___________________________________ (посочете наименованието на участника) - 

участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на 

територията на община Петрич“ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

 

 

 Приемам условията в проекта на договор и в случай, че бъдем избрани за 

изпълнител, ще сключим договора по надлежен начин, като в текста му ще бъдат 

включени всички клаузи от нашето предложение. 

 

 

 

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

гр. …………….....                                                         /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


