
ОБРАЗЕЦ 1 

Д  Е  К  Л  А  Р А  Ц  И  Я 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.97, 

ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

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

(трите имена) 

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

(длъжност) 

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

(наименование на участника) 

 

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

в изпълнение на чл. 97, ал.5 и ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка 

с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни 

пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с 

Център по фитохимия  към Българска академия на науките (ИОХЦФ-БАН). 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Съм/ не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. Съм/не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. Е/не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

В случай, че са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 

от ЗОП, се възползвам да представя доказателства за предприети мерки за доказване на 

надеждност, в съответствие с чл.56, ал.1 от ЗОП и чл.45, ал.1 и ал.2 от ППЗОП.  

 Задължавам се, на основание чл.46, ал.1 от ППЗОП, при промяна в 

горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

Декларирам, че посочената информация е вярна и точна.  

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 

Забележка: невярното се задрасква 

 

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

                                                                 (име и фамилия, длъжност,подпис) 



ОБРАЗЕЦ 2 

Д  Е  К  Л  А  Р А  Ц  И  Я 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.97, 

ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

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

(трите имена) 

в качеството си на …………………………………………… 

(длъжност) 

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

(наименование на участника) 

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

в изпълнение на чл. 97, ал.5 и ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП и в 

съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни 

пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с 

Център по фитохимия  към Българска академия на науките (ИОХЦФ-БАН). 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Участникът, който представлявам: 

Има/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 и към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

2. Е/не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Участникът, който представлявам, е/не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

4.Участникът, който представлявам е/не е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

В случай, че са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 

от ЗОП, се възползвам да представя доказателства за предприети мерки за доказване на 

надеждност, в съответствие с чл.56, ал.1 от ЗОП и чл.45, ал.1 и ал.2 от ППЗОП. 

Информацията по т. 1-3 е достъпна в публичен регистър………………../ 

компетентният орган, който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя е………………..........(текста се попълва, колкото пъти е 

необходимо). 

Задължавам се, на основание чл.46, ал.1 от ППЗОП, при промяна в 

горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

Декларирам, че посочената информация е вярна и точна. Известно ми е, че при 

деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 Забележка: невярното се задрасква 

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

                                                              (име и фамилия, длъжност,подпис и печат) 



ОБРАЗЕЦ 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

с предмет 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни пътувания в 

страната и чужбина за нуждите на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия ” 

 

........................................................................ (наименование на участника) със седалище и 

адрес на управление: ................................................, ЕИК ........................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници 

при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по органична 

химия с Център по фитохимия ”, заявяваме следното: 

Желаем да участваме в процедура като предлагаме изпълнение 

на обществената поръчка съгласно условията на документацията и настоящото 

предложение. 

1. Предлагаме да осигуряваме самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 

при служебните пътувания на служители на Института по органична химия с център по 

фитохимия в страната и чужбина, по заявени дестинации на територията страната и на 

целия свят, при условията поставени от Възложителя; 

2. При заявка от Възложителя ще осигуряваме билети за различни  дестинации в света, до 

които са командировани служители на възложителя. Основните дестинации, по които 

биха могли да се извършват командировки на служители на възложителя са различни 

градове в света като например: Брюксел, Лондон, Париж, Рим, Милано, Лисабон, 

Берлин, Дрезден, Мюнхен, Виена, Мадрид, Копенхаген, Амстердам, Будапеща, Цюрих, 

Прага, Люблин, Ню Йорк, Вашингтон, Чиндигар (Индия), Токио, като съм запознат/а  с 

обстоятелството , че този списък не е изчерпателен и възложителят не се ангажира със 

закупуване на билети по всички от изброените дестинации, нито се ограничава да 

заявава и закупува билети само в рамките на изброените дестинации. 

3. Ще осигурим възможност за приемане на заявки по ел.мейл или по телефон, посочени 

от Възложителя от 8:00 до 18:30 часа, както и в извън работно време, включително в 

почивни и празнични дни.  

4. Декларираме съгласие, че ще приемаме заявки за осигуряване на самолетни билети, 

както и че ще изпълним изискването за осигуряване на билети в неработни дни. 

5. При заявка за резервация на самолетни билети, да предостави отговор на възложителя, 

по електронен път на e-mail адрес, в рамките до 1 (един) час.  

6. Срокът на валидност на предложените условия и цени на самолетни билети, след 

направената заявка, няма бъде по-кратък от 24 /двадесет и четири/ часа. 

7. Ще предлагаме маршрути, които са с най-подходящи връзки за съответните 

дестинации. Ще осигурим възможност за използването на директни полети или такива 

с минимален брой прекачвания, до съответната дестинация и съобразени с условията на 

всяка получена от възложителя заявка (вкл. часови диапазон, пристигане и отпътуване 

в/от крайния пункт и др.). 

8.  За резервациите на поръчаните от възложителя билети ще се 

изпращаме електронен билет от сървъра на резервационната система на посочен от 

възложителя електронен адрес. При необходимост, поискване от страна на 

възложителя или невъзможност за изпращане на електронен билет, поръчаните билети 

ще се доставят на място в сградата на ИОХЦФ-БАН на адрес: гр.София, ул. “Георги 

Бончев“ бл.9 Доставката е за наша сметка. 



9. Ще информираме писмено възложителя за бонусните програми на авиокомпаниите. 

През срока на действие на договора своевременно ще уведомяваме възложителя за 

други бонуси на авиокомпаниите и/или предлаганите промоционални цени на билети. 

Ще водим, следим и актуализираме файлове с натрупващите се бонуси при осигурен 

достъп от авиокомпаниите. Писмено да уведомяваме възложителя за предстоящото 

издаване на безплатен билет. 

10.  За всяка конкретна заявка ще предоставяме отговор на възложителя по електронна 

поща след получено потвърждение от резервационната система, който трябва да 

съдържа всички възможни директни превозвачи за реализиране на пътуването, а при 

невъзможност за такива – с минимален брой подходящи връзки за съответните 

дестинации, като се представят най-малко два варианта (маршрути и превозвачи) и с 

възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на пътуването. Всеки 

вариант трябва да е с най-ниската цена за съответната класа, предлагана от 

авиокомпанията към датата на пътуването при посочените от възложителя в 

конкретната заявка условия. След потвърждаване на предложението от възложителя, 

няма, в посочения срок на валидност, да предлагаме по- висока цена от посочената в 

офертата за конкретния полет. 

11. Ще предоставяме оферти за самолетни билети, в които се съдържа информация за 

срока на изтичане на самолетната резервация при съответната предложена крайна цена, 

както и предложена цена на билет, който подлежи на промяна /поради смяна на лицето, 

периода или отпадане необходимостта от командировката/. Ще предоставим и 

прогнозна стойност с фиксирани дати на самолетните билети за първоначално 

заминаване. 

12.  Ще осигурим срок за изпълнение на заявката за издаване на самолетен билет – 

максимум до един работен ден от потвърждаването на заявката. 

13. При конкретна заявка ще бъде отбелязано предпочитаното от възложителя място в 

самолета, както и ще направим всичко възможно за получаване на съответното 

потвърждение за това от авиокомпанията. 

14.  Цените на всички самолетни билети ще се образува въз основа на най–ниската 

предлагана цена от всички представени в България авиокомпании, валидна към датата 

на закупуването на билета, увеличена с договорената такса за издаване на самолетен 

билет (такса обслужване), чрез представяне на минимум два варианта.  

15. При издаване на самолетни билети  се задължаваме при определяне на цената на 

самолетните билети, да изпратим на възложителя извлечение от резервационната 

система за свободните места в съответните резервационни класи и приложимите 

тарифи и условия към тях. 

16. При изпълнение на договора се задължаваме да приложим и предоставим валидни към 

датата на пътуването отстъпки и условия по тарифи на авиокомпаниите (седмичен 

престой, уикенд тарифа, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), 

бонусни програми, намаления за групови пътувания, както и на преференциални 

условия, които авиокомпаниите предлагат въз основа на сключени споразумения. 

17. Няма да предлагам варианти за пътуване и оферти включващи полети на 

авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно пространство, 

поради недостатъчно ниво на сигурност. 

18. В случай на извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен 

билет, непозволяващи осъществяването на полет от съответното пътуване, сме длъжни 

да уведомим възложителя своевременно и да съдействаме за възстановяването на 

стойността на билета или за безплатното премаршрутиране на пътниците чрез 

съгласуване с авиокомпанията, чийто полет няма да бъде осъществен. За повишаване 

на качеството на услугата, следва да предоставяме и следните допълнителни условия и 

услуги: чекиране на командировани лица или служители, обслужване на летища, 

обслужване на пътници в последния момент и съдействие при загубени багажи и 



прилагане на government fares /правителствени тарифи/ за пътуване на служители на 

възложителя с определени авиокомпании и дестинации. 

19. Задължаваме се при поискване от възложителя да осигурим медицински застраховки на 

пътуващите, предвидена в Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, за времето на пътуването и престоя, съобразени с изискваните за всяка 

държава застрахователни покрития с включен асистанс. 

20.  Задължаваме се при поискване от възложителя да осигурява трансфер от летището до 

мястото за настаняване и в обратна посока. 

21. С оглед успешното изпълнение на услугата, предмет на поръчката, заявяваме, че: 

20.1.Представлявания от мен участник е член на IATA или е акредитиран агент на IATA 

(посочва се съответното обстоятелство) за продажба на самолетни билети, за което 

към настоящото предложение прилагам доказателства (представят се заверени от 

участника копия на сертификати и др. документи). 

20.2.Представлявания от мен участник има валидна оторизация за работа в системата 

Billing Settlement Plan (BSP), за което прилагам необходимите доказателства 

(представят се заверени от участника копия на съответните документи, 

удостоверяващи обстоятелството). 

20.3.Представлявания от мен участник работи с резервационна 

система……………………………. („Амадеус”, „Галилео“, Уърлдспан“, „Сейбър“ или 

с друга система за резервация и продажба на самолетни билети - посочва се 

системата), за което представям доказателства за работа с посочената система за 

резервация и продажба на самолетни билети (напр. заверени от участника копия на 

договори, удостоверения или др.); 

20.4.Ако бъдем избрани за изпълнител се задължаваме да предприемем  всички 

необходимите действия за целия срок на договора, за да: 

- останем член на IATA; 

- имаме валидна оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP); 

- работим с резервационната система, посочена в настоящото предложение; 

 Срокът за изпълнение е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на 

договора или до достигане на максималната прогнозна стойност на обем от продажби 

70000 лв. – което настъпи първо 

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. Запознати сме и приемаме условията в проекта на договор, който е неразделна част 

от документацията за обществената поръчка. Ако представляваният от мен участник бъде 

избран за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок да 15.05.2019 г. (съгласно изискванията на възложителя в 

документацията за участие). Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата оферта 

ще остане обвързваща за нас до сключването на договор за обществената поръчка. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1………………. 

2…………….. 

 ……………………………………….. 

име, длъжност, подпис и печат: 
*Участникът има право по своя преценка да допълва техническото си предложение извън определеното с образеца минимално 
задължително съдържание. 

**Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъции осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са всила в Република България и относими към предмета на поръчката, както 
следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 

700; интернет адрес: www.nap.bg 
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: 1000 София, ул. "Уйлям 

Гладстон" № 67, Телефон: 02/940 6000, интернет адрес: http://www5.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, София 
1051, ул. Триадица № 2,Телефон: 02/8119 443, интернет адрес:http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „Главна инспекция 

по труда”: София 1000, бул. „Дондуков” № 3, телефон:0700 17 670; e-mail: www.gli.government.bg 

http://www.nap.bg/
http://www5.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


ОБРАЗЕЦ 4 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни пътувания в 

страната и чужбина за нуждите на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия ” 

 

ОТ: ........................................................................ 

(наименование на участника) със седалище и адрес на управление) 

ЕИК ...................................................... . 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз 

на пътници при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по 

органична химия с Център по фитохимия”, предлагаме да осъществяваме поръчката 

съгласно условията на документацията и подадената оферта при следните цени и условия: 

Показатели  

Такса за обслужване в лева за издаване на самолетен билет 

за двупосочни пътувания в икономична класа, валидна за 

всички полети 

Стойност в лева 

(изписва се с думи и 

цифри) 

Освобождаване от  дължимите по тарифни условия глоби 

и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или 

имената на пътника 

% - изписва се с думи и 

цифри 

Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни 

условия глоби и доплащания при отказ от пътуване 

% - изписва се с думи и 

цифри 

 

Процентът за възстановяване на сумите при смяна на датите на пътуването и/или 

имената на пътника, респ. при отказ от пътуване се прилагат в случаите, когато 

авиокомпанията не възстановява пълната крайна стойност/цена на самолетния билет. 

Когато авиокомпанията възстановява пълната крайна стойност/цена на самолетния билет,  

сме длъжни да я възстанови в пълен размер на възложителя. 

 Приемаме начина на плащане, а именно в български лева, по банков път, в срок до 7 

(седем) работни дни след представяне на следните документи за издаден самолетен билет: 

а. фактура за стойността на такса обслужване и протокол за стойността на 

самолетния билет; 

б. копие на електронен билет; 

Предлаганата от нас цена включва всички разходи за изпълнение на обществената 

поръчка и няма да бъде променяна за целия срок на изпълнение на поръчката 

 

Дата:…………………    ...…………..........… 

(име и фамилия, длъжност,подпис) 


