
ОБРАЗЕЦ № 2 
До 

УПРАВИТЕЛЯ НА 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И  

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД София 

гр. София, бул.”Рожен”№15 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОТ: ……………………………………………………………………………………… 

(наименование на Участника) 

Седалище и адрес на управление: .............................................................................., 

адрес за кореспонденция: ............................................................................................, 

телефон: .............................., факс: .............................., е-mail: .................................., 

ЕИК: ...................................; Идентификационен № по ДДС: ..................................., 

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

в качеството му на: ....................................................................................................... 

ОТНОСНО: 

Участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за 

възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: “Почистване на утайки от ПСОВ”. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

София. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

След запознаване с документацията за участие в процедура  на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” за нуждите на “В и К” ЕООД София, подробно описани 

в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата 

за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството, съгласно условията на 

Възложителя, посочени в решението и документацията към него за участие в качеството 

си на Изпълнител, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура. 

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, което съдържа: 

І. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

Описание на предложените дейности и работи по предмета на обществената 

поръчка, подлежащи на изпълнение: ............................................................................... 



Забележка: Участниците да посочат вида дейности и работи, описание на начина на 

изпълнението им, като информацията може да се представи в табличен вид – 

приложения изготвени от участника. 

ПСОВ САМОКОВ 

№  Наименование на видове работи Мярка Кол-во 
Дейност 

/ работа 
описание 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 6000   

2. Изгребване на активна утайка от 

силоз 

м 3 400   

3. Изгребване на активна утайка ръчно м 3 6000   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 6400   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 6400   

6. Вертикално прехвърляне на утайка и 

изнасянето й извън силоза 

м 3 6400   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 6400   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 6400   

9. Измиване на силоз с вода м 3    

 

ПСОВ КОСТИНБРОД 

№ Наименование на видове работи Мярка Количество 
Дейност / 

работа 
описание 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 300   

2. Изгребване на активна утайка от 

биобасейн 

м 3 270   

3. Изгребване на активна утайка 

ръчно 

м 3 1500   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 1770   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 1770   

6. Вертикално прехвърляне на утайка 

и изнасянето й извън силоза 

м 3 1770   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 1770   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 1770   

9. Измиване на биобасейн, аеробен 

стабилизатор и идсушително поле с 

вода 

м 3    

 

ІІ. ПРОИЗХОД НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Произход на влаганите материали по предмета на поръчката – когато е приложимо: 

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



ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 

Ще изпълним предмета на обществената поръчка в срок от 2 (два) месеца, считано 

от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Предложен срок на на изпълнение на дейностите и работите: 

2.1. Ще изпълним предмета на поръчката поетапно през срока на действие на 

договора чрез съставен гравик, считано от датата на представяне на писмена заявка от 

Възложителя за обект и количества до постигане на изискуемият положителен резултат. 

2.2. Услугата ще извършваме на съоръженията формиращи, съхраняващи и 

обработващи утайки на териториите на ПСОВ Самоков и ПСОВ Костинброд  и 

изпълнението й ще удостоверим с двустранно подписани от представител на 

Възложителя и представител на Изпълнителя приемо-предавателни протоколи. 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

1. Поемаме гаранция за качеството на извършване на услугата за съхранение в 

цялост  на съоръженията и инфраструктурата на територията на обектите и в 

непосредствена близост. 

2. Поемаме гаранция за качествено изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. 

V. ДРУГИ 

1. Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага с 

персонал,  машини, механизация и транспорт за изпълнение на услугата в заявения обем, 

като посочи и дали са собствени или наети за срок не по-кратък от срока на действие на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. Документи и/или декларация, 

удостоверяващи, че участникът разполага с техническа възможност да извърши 

дейностите и работите за изпълнение на услугата. 

2. Заявявам, че всяко поетапно изпълнение на дейности и работи ще се придружава 

със следните актуални документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, 

сертификат за качество, сертификат или декларация за съответствие (когато е 

приложимо). 

3. Валидността на нашата оферта е ......................(.......................) месеца от крайния 

срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

4.  .......................................................................................................................................... 
(по преценка на Участника) 

При така предложените условия от нас в нашето предложение за изпълнение сме 

включили всички дейности, работи и разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват. 

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

съответствие с гореописаната оферта. 

 

Приложение:  
1. 2. Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага с 

персонал,  машини, механизация и транспорт за изпълнение на услугата в 

заявения обем; 

3. Други документи и доказателства по преценка на участника. 

 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 

(дата на подписване)  _____________________________________ 



_________________       (длъжност на представляващия Участника) 

(място на подписване)  _____________________________________ 

         (име и фамилия) 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 

.......................................... (посочете фирмата на участника) ....................................................... 
(посочете името и длъжността на упълномощеното лице). 
 

Образец  № 3 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

п о  ч л . 3 9 ,  а л . 3 ,  т . 1 ,  б у к в а  в )  о т  П П З О П  

приемане условията на проекта на договор,  

 

Долуподписаният/та/............................................................................................... 

с адрес ........................................................................................................................................ 

[лична карта/документ за самоличност] № ........................................................................, 

издадена на ........….................................. от ............................................................................, в 

качеството си на [длъжност, или друго качество]............................................................. на 

[наименование на търговеца].............................................................................................., 

 с ЕИК............................., регистрирано в ........................................................................., със 

седалище и адрес на управление ................................................................................ 

- участник в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Почистване на утайки от ПСОВ” за нуждите на 

___________________(наименование на Възложителя)” 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ:  

 

Запознат съм и приемам условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за 

потенциален изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. 

Запознат/а съм с изискванията на Възложителя, посочени в решението за 

откриване на настоящата процедура и документацията за участие. 

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от 

името на последния приемам да сключа договор за срок от 2 (два) месеца за възлагане на 

поръчката с горепосочения предмет. 
 
 

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

 гр. ..............................       (подпис и печат) 

 
  



ОБРАЗЕЦ № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “г” от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки за срока на валидност на 

офертата 
 

 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, 

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № 

___________________, издадена на __________________ от МВР гр. 

__________________, с постоянен адрес гр./с ___________________, ул. 

_________________ № __ в качеството си на _________________________ 

(посочете длъжността и качеството, в което лицето има право да управлява и представлява) на 

____________________________________ ______________________________ 
(посочете правно-организационната форма с фирмата на участника)  

ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и адрес на управление: 

__________________________________________________, след като се 

запознах с изискванията на документацията за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Срокът на валидност на офертата (посочете  срока за валидност на офертата в 

календарни месеци, но не по-кратък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за подаване на 

офертите) е .......... (....................................) месеца от датата, която е посочена за 

дата на получаване на офертите. 

 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване) 

_________________             

(________________) 

(място на подписване) 

 

_____________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от законния представител на участника или 

надлежно упълномощено лице. 
  



          Образец № 5 
До 

УПРАВИТЕЛЯ НА 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД София 

гр. София, бул.”Рожен”№15 

ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
(Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: “Предлагани ценови параметри”) 

ОТ: 

………………………………………………………………………………… 

(наименование на Участника) 

Седалище и адрес на управление: .............................................................................................., 

адрес за кореспонденция: ............................................................................................................, 

телефон: ............................, факс: .............................., е-mail: ...................................................., 

съдебна регистрация: ф. д. № ......./ ........... г. по описа на ........................ съд, 

ЕИК: ..........................................; Идентификационен № по ДДС: ..........................................., 

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

в качеството му на: ............................................................................................... 

ОТНОСНО: 

Участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за 

възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: “Почистване на утайки от ПСОВ” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

София. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

След запознаване с документацията за участие в процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” за нуждите на “В и К” ЕООД София, подробно описани 

в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата 

за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството, съгласно условията на 

Възложителя, посочени в решението и документацията за участие в качеството си на 

Изпълнител, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и условията 

за участие в обявената от Вас процедура. 

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, която съдържа: 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Предлагана цена на УСЛУГАТА - цена в левове, без ДДС, с точност до втория 

десетичен знак, за единица обем, съгласно Техническата спецификация, указани в 

приложението. 

2. Предложените единични цени за обем включват всички разходи на Изпълнителя 

по изпълнение на поръчката. 

3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за 

образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата, а именно: 



 Предложена е единична цена за 1 куб. м. и за целия обем по извършвани 

дейности и работи, в лева без ДДС от предмета на обществената поръчка, 

подробно описани в техническата спецификация; 

 Предложената цена е представена до втория знак след десетичната запетая, 

изразена в левове и без ДДС; 

 В предложената цена се включват всички разходи на Изпълнителя по 

изпълнението на поръчката франко Пречиствателна станция за отпадни води 

Самоков и Пречиствателна станция за отпадни води Костинброд. 

4. Услугите ще се извършват за обезпечаване експлоатационната дейност на “В и 

К” ЕООД София. 

5. Услугите ще се извършват по предварителна писмена заявка на възложителя за 

обекти и обеми на дейностите и работите. 

ПСОВ САМОКОВ 

№ 

по 

ре

д 

Наименование на видове работи Мярка Количеств

о 

Ед. 

Цена в 

лв. без 

ДДС 

Стойност 

в лв. без 

ДДС 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 6000   

2. Изгребване на активна утайка от 

силоз 

м 3 400   

3. Изгребване на активна утайка ръчно м 3 6000   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 6400   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 6400   

6. Вертикално прехвърляне на утайка и 

изнасянето й извън силоза 

м 3 6400   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 6400   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 6400   

9. Измиване на силоз с вода м 3    

 Всичко:  

 10 % непредвидени  

 Стойност   

 

ПСОВ КОСТИНБРОД 

№ 

по 

ред 

Наименование на видове работи Мярка Количество Ед. Цена 

в лв. без 

ДДС 

Стойност 

в лв. без 

ДДС 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 300   

2. Изгребване на активна утайка от 

биобасейн 

м 3 270   

3. Изгребване на активна утайка 

ръчно 

м 3 1500   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 1770   

5. Ръчно натоварване на утайка в м 3 1770   



кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

6. Вертикално прехвърляне на утайка 

и изнасянето й извън силоза 

м 3 1770   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 1770   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 1770   

9. Измиване на биобасейн, аеробен 

стабилизатор и идсушително поле с 

вода 

м 3    

 Всичко:  

 10 % непредвидени  

 Стойност   

 

 

ІІ. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

1. Начин на плащане: 

Всички плащания се извършват в левове по банков път срещу издадена фактура, 

оформена съобразно изискванията на закона, придружена с приемателно-предавателен 

протокол за извършените поетапно дейности и работи. Фактурата се издава за всяка 

извършена дейност и работа на всеки обект.  

2. Срок на плащане: 

Плащането се извършва в срок ......................(...............) календарни дни, считано от 

датата на приемо-предавателния протокол за извършена всяка ддейност/работа, 

придружена с фактура. Срокът да отговаря на чл.302а, ал.2 от ТЗ. 

ІІІ. ДРУГИ  

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

(по преценка на Участника) 

Ако са констатирани аритметични грешки те се отстраняват при спазване на 

следните правила: 

1.При различия между сумите, записани с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата; 

2. При несъответствие между единичните и общата предлагана цена, валидна ще бъде 

единичната предлагана цена 

 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 

 (дата на подписване)    ______________________________ 

     (длъжност на представляващия Участника) 

        -------------------------- 

         (място на подписване) 

       ____________________________________ 

         (име и фамилия) 

 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 

....................................................................................................... (посочете фирмата на 

участника) ........................................................................................................................ 

(посочете името и длъжността на упълномощеното лице). 

  



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 

от участник 

 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, 

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № _________________, 

издадена на __________________ от МВР гр. __________________, с 

постоянен адрес гр./с ___________________, ул. _________________ № __ в 

качеството си на _________________________ (посочете длъжността и качеството, в 

което лицето има право да управлява и представлява) на ______________________________ 

_______________________ (посочете правно-организационната форма с фирмата на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и адрес на управление: 

__________________________________________________, участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Почистване на утайки от ПСОВ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Участникът __________________________________________________ 

(посочете правно-организационната форма с фирмата на участника), който представлявам не е 

свързано лице1 по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата 

декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

__________ 20198 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване)       ________________ 

       (длъжност на представляващия Участника) 

         -------------------------- 
         (място на подписване)  

         (______________) 

          (име и фамилия) 
 



 

УТОЧНЕНИЕ 

 

1 “Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа: 

13. (Предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 12, бр. 103 от 2012 г.) “Свързани 

лица” са: 

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или 

негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, 

роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по 

сватовство до четвърта степен включително. 

14. (Предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 13, бр. 103 от 2012 г.) 

“Контрол” е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество 

или друго юридическо лице; или 

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от 

половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо 

лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 
 

__________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *  

За липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т.4 от ЗОП 

от участник 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, ЕГН 

__________________, притежаващ/а лична карта № ___________________, издадена на 

__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр./с 

___________________, ул. _________________ № __ в качеството си на 

_________________________ (посочете длъжността и качеството, в което лицето има 

право да управлява и представлява) на ____________________________________ 

_________________________________________ (посочете правно-организационната 

форма с фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и адрес 

на управление: __________________________________________________, участник в 

процедура на договаряне без предварителна покана за участие  за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет : “Почистване на утайки от ПСОВ”. 

ДЕКЛАРИРАМ , че: 

1. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки; 

 

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

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване)    (длъжност на представляващия Участника 

         ____________ 

        (място на подписване)  

        (________________) 

          (име и фамилия) 

 

__________________________ 

* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

Съгласно чл.97, ал.6 от ППЗОП Декларацията за липса на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се 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 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *  

 

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

от участник 

 

Долуподписаният/-ата 

___________________________________________, ЕГН __________________, 

притежаващ/а лична карта № ___________________, издадена на 

__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр./с 

___________________, ул. _________________ № __ в качеството си на 

_________________________ (посочете длъжността и качеството, в което лицето има право 

да управлява и представлява) на ____________________________________ 

_________________________________________ (посочете правно-организационната 

форма с фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и 

адрес на управление: 

__________________________________________________, след като се 

запознах с изискванията на документацията за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За представляваното от мен дружество ___________________________ 

(посочете правно-организационната форма с фирмата на участника) по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (невярното се зачертава) в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 

64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане. 



2. Е свързано / Не е свързано (невярното се зачертава) лице по смисъла на § 

1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с лица, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т. _____ от ЗИФОДРЮПДРС.   

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 

ЗИФОДРЮПДРС във връзка с § 7, ал. 2 от заключителните 

разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата 

декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване) 

_________________             

(________________) 

(място на подписване) 

 

__________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата, които управляват и представляват 

участника по регистрация. 

 
 

  



ОБРАЗЕЦ № 9 

 
До 
УПРАВИТЕЛЯ НА 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 
ЕООД София 
гр. София, бул.”Рожен”№15 

 

 

О П И С  
 

НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

 

 

ОТ:…………………………………………….................………… 
(наименование на Участника) 

 

Седалище и адрес на управление: .........................................................................., 

адрес за кореспонденция: ......................................................................................., 

телефон: ............................, факс: ..........................., е-mail: .................................., 

съдебна регистрация: ф. д. № ......./ ........... г. по описа на ............................ съд, 

ЕИК: ...............................; Идентификационен № по ДДС: ................................., 

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

в качеството му на: ................................................................................................... 

 

ОТНОСНО: 

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне без предварителна покана за участие с предмет: “Почистване 

на утайки от ПОСВ” 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД София. 

 

 

Неразделна част от офертата са следните документи и 



информация, съгласно изискванията на Възложителя. 
 

Прилагам следните документи и информация: 
 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ...…………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………………………….. 

12. ………………………………………………………………………………….. 

13. ………………………………………………………………………………….. 

14. ………………………………………………………………………………….. 

15. ………………………………………………………………………………….. 

16. ………………………………………………………………………………….. 

17. ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 
 (дата на подписване)   
 _____________________________________ 

_________________       (длъжност на представляващия Участника) 

 (място на подписване)   
 _____________________________________ 
         (име и фамилия) 

 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 

....................................................................................................... (посочете 

фирмата на участника) 
........................................................................................................................ 

(посочете името и длъжността на упълномощеното лице). 
 


