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 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 

ДО:  

Директора 

на РЦТХ - ВАРНА 

       ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК  

 

За участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване 

на 24- часова невъоръжена физическа охрана на персонала, сградата и имуществото на 

РЦТХ- Варна, осъществяване на пропускателен режим и контрол върху информацията от 

видеотехниката, алармената и пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца” 

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ 

1. Наименование на участника:……………………………………………………………………..... 

2. ЕИК / БУЛСТАТ / ЕГН: ................................................ 

3. Седалище /адрес на управление/: ………………………………………………………………..... 

(пощенски код, град/село, квартал, ул./ бул. №, бл.№, вход, етаж, ап. №) 

4. Адрес за кореспонденция: ................................................................................................................... 

(пощенски код, град/село, квартал, ул./ бул. №, бл.№, вход, етаж, ап. №) 

5. Телефон: ………………………    

6. Факс: …………………………… 

7. Е-mail адрес: …………………. 

8. Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

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

(трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес) 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета) 

9. Участникът се представлява заедно или поотделно от следните лица:  

(невярното се зачерква) 

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

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

10. Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка: ...................................................................... 

IBAN:  ................................................................. 

 

BIC: …………………………………….…… 
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Титуляр на сметката:………………………………………………………………………….. 

                

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, 

1. Заявяваме, че:  

1.1. Сме фирма, чиято основна дейност е извършването на охранителни услуги 

1.2. Желаем да участваме в обявения от Вас конкурс за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа охрана на персонала, 

сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване на пропускателен режим и контрол 

върху информацията от видеотехниката, алармената и пожароизвестителната системи за 

срок от 24 месеца”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и 

приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни 

бъде възложена. 

3. Прилагаме отделно Декларация, че приемаме условията за изпълнение на 

обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

4.   При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

 

а/ ................................................................................................................................................................... 

 

б/ ................................................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от 

стойността на обществената поръчка в %)  

5. Неразделна част от настоящия документ са следните приложения: 

5.1. Декларацията по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП, подписана от лицата, които 

представляват участника съгласно документите за регистрация 

5.2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ 

5.3. Декларация за запознаване със съдържанието на проекта на договор и приемане на 

условията в него. 

5.4. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на гр. Варна. 

5.5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на охранителния 

персонал. 

5.6. Декларация за наличието на мобилни екипи – свободен текст. 

5.7. Декларация за наличието на изграден оперативен дежурен център - свободен текст. 

5.8. ................................................................................................................. 

5.9. ................................................................................................................. 

 

 

 

 

6. Определяме срок на валидност на нашата оферта ....... календарни дни. 

 

Дата:............................. 

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

 

Подпис на лицето и печат:...................................  
(подписва се от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) 
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                                     Приложение № 5. 1. 

   Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1, т. 1  и ал. 5 от ЗОП 

 

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

(три имена) 

данни по документ за самоличност:..................................................................................................  

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

 

в качеството си на …………………………………… 

(длъжност) 

на ……………………………….................................................................................................................  

(наименование на участника) 

ЕИК/ БУЛСТАТ:.................................................. 

в изпълнение на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24- часова невъоръжена 

физическа охрана на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване 

на пропускателен режим и контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и 

пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца”  

 

 Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда 

/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

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

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

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2.  В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а 

от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя и/ или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 

            3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или  22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

  

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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7- 

дневен срок от настъпването им. 

 

Публични регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), в които се съдържа  информация за посочените обстоятелства по т. 1, са: 

1. ...................................................................................................................................................... 

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

 

Компетентните органи регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 

информация за обстоятелствата по т. 1, са: 

1. ....... ................................................................................................................................................ 

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

 

Дата: ............................. 

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

 

Подпис: ............................. 

(лице/ а, които представляват съответния участник според документите му за регистрация)   
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Приложение  № 5.2. 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

                         /ако е приложимо/ 

Подписаният ………………………………………………………………................... 

(три имена) 

данни по документ за самоличност:.................................................................... .............................. 

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

 

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

(длъжност) 

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

(наименование подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен лице ( ТД, ЕТ, ЮЛ с нестопанска цел (вярното се 

подчертава) 

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

    (наименование, ЕИК/ БУЛСТАТ) 

 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ................................................. 

 

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

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24- часова невъоръжена 

физическа охрана на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване 

на пропускателен режим и контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и 

пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца”. 

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

 

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

 (изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

 

             

Дата:  .............. ............  

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

 

Подпис (и печат): ................................. 

 

 

Заб.: Подава се от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един. 
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Приложение № 5.3. 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

     по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

за запознаване със съдържанието на проекта на договор и приемане на условията в него 

 

 

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

                                                              (трите имена) 

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

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

 

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

                                                                 (длъжност) 

на ……………………………….................................................................................................................  

(наименование на участника) 

ЕИК/ БУЛСТАТ:.................................................. – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа охрана 

на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване на пропускателен 

режим и контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и 

пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца”,  
      

 

Декларирам: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор, приложен в документацията за 

участие в конкурс за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24- часова 

невъоръжена физическа охрана на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, 

осъществяване на пропускателен режим и контрол върху информацията от 

видеотехниката, алармената и пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца” и  

приемам  безусловно всички условия и клаузи в него.  

 

Дата:  .............. ............  

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

 

Подпис (и печат): ................................. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


