
Приложение №3 

 
 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 
 

за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение на 
функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

Младежки театър „Николай Бинев“ 
 

При подготовка на офертата си, участникът следва да се съобрази с 
изискванията на Възложителя и да използва одобрените от него образци на 
документи. 

 

1. Данни за участника – Образец №1 

В образеца се посочва административна информация за участника в 
обществената поръчка. Документът се подписва от лицето, което може самостоятелно 
да представлява участника. 

 
2. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП – Образец №2 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, членовете 
на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. (чл. 40 от ППЗОП). 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделна Декларация. 

 
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

ЗОП – Образец №3 

Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника. 
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП (Образец №3) се подписва от лицето, 
което може самостоятелно да го представлява. 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделна Декларация. 

 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – 
Образец №4 

В образеца участниците следва да посочат информация относно използването 
на подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива. 

Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника. 
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва 
от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

При използването на подизпълнители, участниците следва да имат в предвид 
разпоредбите на чл. 66 от ЗОП. 

 

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №5 

Декларацията се попълва от подизпълнителя/ите, в случай, че участникът в 
обществената поръчка възнамерява да използва при изпълнението й. Ако участникът 
не възнамерява да използва подизпълнител/и, декларацията не се попълва и не се 
представя към офертата. 

 
6. Декларация 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 – Образец №6 

Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника. 
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва 
от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 
представя от всички членове на обединението. 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделна Декларация. 

 
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество – Образец №7 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, членовете 
на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. (чл. 40 от ППЗОП). 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 
представя от всички членове на обединението. 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделна Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. 

 

8. Декларация за липса на свързаност – Образец №8 

Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника. 
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва 
от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 
представя от всички членове на обединението. 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделна Декларация. 

 
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор - Образец №9 

В декларацията, участниците посочват информация относно съответствието си 
с критериите за подбор поставени от Възложителя. Декларацията се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да представлява участника. 

 

10. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №10 

Предложението се попълва в съответствие с изискванията на възложителя, и се 
представя в оригинал, подписано и подпечатано от лицето, което може самостоятелно 
да го представлява участника или упълномощено лице или представляващия 
обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или 
упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от 
представляващите всеки един от членовете на обединението. 

 
11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд – Образец №11 

Декларацията се представя в оригинал, подписана и подпечатана от лицето, 
което може самостоятелно да представлява участника или упълномощено лице или 
представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на 
обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни 
от представляващите всеки един от членовете на обединението. 



12. Ценово предложение – Образец №12 

Ценовото предложение се попълва и представя в оригинал, подписано и 
подпечатано от лицето, което може самостоятелно да представлява участника или 
упълномощено лице или представляващия обединението, съгласно Споразумението 
за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално 
заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на 
обединението. 

Цената за 1 (един) КWh нетна активна електроенергия следва да се оферира с 
точност до петия знак след десетичната запетая. 


	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ
	2. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2
	3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП – Образец №3
	4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки –
	5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №5
	6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
	7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Образец №7
	9. Декларация за съответствие с критериите за подбор - Образец №9
	11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №11

