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ПОКАНА 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С 

ПРЕДМЕТ: 

 

 

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисията 

за регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Ви отправя 

покана да представите оферта за сключване на договор с предмет: „Доставка на 

топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. 

„Шипченски проход“ № 69, гр. София”.  

Възложител по настоящата поръчка е Комисията за регулиране на съобщенията с 

адрес: 1000, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

Прогнозна стойност на поръчката е 58 333 лв. без ДДС и 70 000 лв. с ДДС.  

Можете да представите своята оферта в срок до 29.06.2020 г., всеки работен ден от 

09:00 до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: 1000, 

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, стая 201. 

Срокът на валидност на офертата следва да бъде 90 дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване. 

Публичното отваряне ще се състои на 30.06.2020 г. в 14:30 часа в сградата на КРС на 

адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.  

 

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към:   

 

Красимир Василев, КРС - тел.: 02/949 2776,  e-mail: kvassilev@crc.bg 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящата покана е изготвена на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП и се изпраща  

до „Топлофикация София” ЕАД във връзка с провеждане на обществена поръчка за 

сключване на договор с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с 

топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”.  

Възложителят изпраща настоящата покана до посоченото дружество, тъй като 

възлагането на поръчката на друго лице е невъзможно поради наличие на права, придобити 

по силата на закон. Съгласно чл. 39, ал. 1 т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) преносът на 

топлинна енергия е дейност, подлежаща на лицензиране. Съгласно чл. 43, ал 2, т. 3 от ЗЕ за 

една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. 

Посоченото дава основание да се заключи, че снабдяването с топлинна енергия на конкретна 

територия е дейност, която може да се извършва само от конкретни лица. От направената 

справка в Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката е видно, че 

„Топлофикация София” ЕАД притежава лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г. за пренос на 

топлинна енергия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, за територията 

на гр. София със срок на действие двадесет години.  

           2. Настоящата покана е публикувана на Профила на купувача на страницата на КРС в 

интернет, съгласно разпоредбите на ЗОП. 

 

IІ. ОПИСАНИЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА:  
1. Предмет на поръчката е доставката на топлинна енергия за стопански нужди за 

административна сграда с монтиран топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. 

„Шипченски проход“ № 69, гр. София.  

2. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване. 

3. Топлинната енргия ще бъде използвана за отопление и горещо водоснабдяване. 

3. Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69;  

4. Срокът на доставката е 1 година, считано от 26.11.2020 г. 

 

ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. 

1. Участникът следва да осигурява редовно и качествено снабдяване с топлинна 

енергия на административната сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. 

София. 

2. Участникът следва да доставя на Възложителя топлинна енергия по цени, 

определени от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 3. Участникът за срока на договора следва да изготвя при необходимост и по искане 

на Възложителя становища и препоръки за правилното експлоатиране и поддържане  на 

инсталациите в сградата; 

 4. Участникът следва да извършва при необходимост и по искане на Възложителя 

ремонтни дейности по инсталациите, собственост на Възложителя, срещу допълнително 

заплащане. 

 5.  Участникът следва да запълва с вода инсталациите, собственост на Възложителя. 

6. Условията за извършване на услугата не следва да бъдат по-неблагоприятни от 

Общите условия за продажба на топлоенергия за стопански нужди на „Топлофикация 

София” ЕАД на потребители в гр. София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от ЗЕ. 
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 ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата задължително трябва да съдържа:  

 

1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър. 

2. Техническо предложение, съдържащо декларация за приемане на условията на 

Възложителя - Приложение № 1.  

 3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП – Приложения 

№№ 2а и 2б.  

4. Ценово предложение – Приложение № 3. 

5. 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, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител - 

Приложение № 4. 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - 

Приложение № 5. 

7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – Приложение № 6. 

 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение се 

подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да 

удостоверят пред възложителя представителните си функции.  

С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. 

 
 

V. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Офертата за участие в поръчката трябва да бъде със срок на валидност най-малко 90 

(деветдесет) дни, който започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на 

оферти. 

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.  

2. Върху опаковката с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 

№ 6; 

- наименование на поръчката, за която участникът подава оферта; 

- име, адрес, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 

адрес на участника. 

3. Офертата се подава на български език. 
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Приложение № 1 
 

ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща 

вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

 

 

Настоящото предложение е подадено от: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/ 

Представлявано от: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

/трите имена/ 

В качеството му на: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

/длъжност/ 

Адрес на участника: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 

   

Телефон/факс:…………………………………………………………………………. 

 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Приемам всички условия, посочени в поканата за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”, като: 

 

1. Представляваният от мен участник ще осигурява редовно и качествено 

снабдяване с топлинна енергия на административната сграда, находяща се на бул. 

Шипченски проход № 69, гр. София. 

2. Представляваният от мен участник ще доставя на Възложителя топлинна енергия 

по цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 3. За срока на договора представляваният от мен участник ще изготвя при 

необходимост и по искане на Възложителя становища и препоръки за правилното 

експлоатиране и поддържане  на инсталациите в сградата. 
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 4. Представляваният от мен участник ще извършва при необходимост и по искане 

на Възложителя ремонтни дейности по инсталациите, собственост на Възложителя срещу 

допълнително заплащане. 

 5.  Представляваният от мен участник ще запълва с вода инсталациите, собственост 

на Възложителя. 

 

 

 

 

 

      Дата: ……………….. 2020 г.                 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ……………….. 

 

                          (подпис, печат) 
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Приложение № 2а   
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 192 от ЗОП 

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

от участник във връзка с 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща 

вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

Долуподписаният /-ната/  

 

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

 

представляващ в качеството си на .....................................................  

 

................................................. ЕИК: .................................................... 

 

със седалище и адрес на управление:....................................................................,  

 

тел./факс: ..............................,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна.  

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

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от НК. 

 

 

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

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.  
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Приложение № 2б 
  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 192 от ЗОП 
 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) 

от участник във връзка с 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща 

вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

Долуподписаният /-ната/  

 

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

 

представляващ в качеството си на .....................................................  

 

................................................. ЕИК: .................................................... 

 

със седалище и адрес на управление:....................................................................,  

 

тел./факс: .............................., 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото представлявам:  

- 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 кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила 

акт на компетентен орган; 

- 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 кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 (невярното се зачертава) 

 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно 

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
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съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнение на критериите за подбор.  

4. Участникът, когото представлявам, е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор.  

5. По отношение на участника, когото представлявам: 

- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

- не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен. 

(невярното се зачертава) 
 

  
 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  

 

 

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

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, които могат самостоятелно 

да представляват участника съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  
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Приложение № 3 

 

ОФЕРТА  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща 

вода, находяща се на бул. Шипченски проход № 69, гр. София” 

 

 

Настоящото предложение е подадено от: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/ 

Представлявано от: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

/трите имена/ 

В качеството му на: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

/длъжност/ 

Адрес на участника: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 

   

Телефон/факс:…………………………………………………………………………. 

 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

Във връзка със сключването на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” предлагаме цената за 

изпълнение на поръчката да бъде съобразно регулираните от КЕВР цени.   

 

 

 

 

      Дата: ……………….. 2020 г.                 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ……………….. 

 

                          (подпис, печат) 
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Приложение № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я               

 

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 

 

 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена),  

 

в качеството ми на......................................................... (длъжност или друго качество) 

 

на ………………………..(наименование на участника) с ЕИК: ….............................,  

 

със седалище и адрес на управление …..................................................................................,  

 

във връзка с участие в обществена поръчка по реда на чл. 191 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител 

за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: ................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица и не се контролира от лица 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен 

дружество е свързано с лица/ се контролира от лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно с: 

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

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

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. 
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4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

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

                                                                                             (име и фамилия, подпис) 

 

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 

В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко 

едно от тях. 

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции 

с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане 

(ЗКПО). 

 

„Свързани лица” 

По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с 

право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола 

или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят 

условия, различни от обичайните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
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Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

  

Долуподписаният/ата: 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ........................................................................................, 

дата на раждане: ................................................................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................., 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител 

 пълномощник 

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

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ......................................., 

вписано в регистъра при ...................................................................................................., 

  

Д Е К Л А Р И Р А М : 

  

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание са следните физически лица: 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ..........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

................................................................................................................................; 
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 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 

2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може 

да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се)......................................................................................................... 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

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

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ..................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................. 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

...............................................................................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 
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осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 

2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може 

да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ........................................................................................................ 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

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

  

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко 

се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

..............................................................................................................................................., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 
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(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

................................................................................................................................................, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

  

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

................................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ....................................................................................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България: 

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

  

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

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

2. ............................................................................................................................................. 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 

  

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

(име и подпис) 

 

 

Указания: 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията 

на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, 

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или 

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име 

и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които 

отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни 

образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 

достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо 

лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на 

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на 

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се 

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на 

Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи 

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица 

притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице 

или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно 

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което 

е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на 

множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са 

под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, 

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, 

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива 

форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да 

бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства. 
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3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна 

собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни 

или сходни с посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които 

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен 

собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация 

за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо 

влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 

решения за определяне състава на управителните и контролните органи, 

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други 

въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол 

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се 

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват 

съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за 

"действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността 

на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за 

предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1." 
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Приложение № 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

 

Долуподписаният/та/................................................................................................. в качеството 

ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството на 

лицето) на…......................................…………………. (посочва се наименованието на 

участника), ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: 

.............................................................., във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща 

вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице 

основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: 

(тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във 

вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) 

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

(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от 

ЗПКОНПИ). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична 

длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или 

задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си 

от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива 

процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано 

от нея юридическо лице. 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало 

съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на 

ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон. 
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Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК. 

 

 

 

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

                                                                                             (име и фамилия, подпис) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

        

№ ………………………………… 
 

ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” 

АД НА ПОТРЕБИТЕЛИ В ГР. СОФИЯ ПО ЧЛ. 149, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

Днес, ………………………… , в гр.София се сключи настоящият договор между: 

I.“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД с адрес на управление ул.”Ястребец” № 23 Б, тел…….., факс ………, вписано в 

Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 831609046, представлявано от 

…………….., наричано за краткост в договора “ПРОДАВАЧ” и 

 

ІI.КУПУВАЧ:      ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 

Трите 

имена:…………….……………………………………..  

 

 

………………………………………ЕГН………………….  

 

Постоянен адрес по документ за самоличност……… 

 
…………………………………………………………………… 

 

Адрес за кореспонденция: ……………………………… 

 

……………………………………………тел…................... 

  

 

Наименование: Комисия за регулиране на съобщенията 

Представлявано от Иван Димитров – председател и Йордан Пеев – 

началник отдел „Счетоводна дейност“ 

Код по БУЛСТАТ: 121747864 

Адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 

№ 6 

Тел.: ………………. 

Е-mail : ……………. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: ПРОДАВАЧЪТ продава топлинна енергия с топлоносител гореща вода на КУПУВАЧА за 

топлоснабдявания имот, а КУПУВАЧЪТ я заплаща по eднокомпонентна цена, определена по предвидения в ЗЕ ред. 

 

АДРЕС НА ТОПЛОСНАБДЯВАНИЯ ИМОТ: 
гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 

аб. № …. , код на платец …… 
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ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРАТА: 

…….. 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:   в брой    Х платежно нареждане     директен дебит   

Банкова сметка на ПРОДАВАЧА  IBAN сметка - ……………………..,  BIC код  ………………………,   

                                                            ………………………… 

Банкова сметка на КУПУВАЧА    IBAN сметка - ……………………..,  BIC код  ………………………,   

                                                            ………………………… 

Заплащането се извършва по реда на Наредба № 3 от 18.04.2018 г., а в случай на забава се дължи обезщетение в размер, определен 

в чл. 86 от ЗЗД. 

 

КОЛИЧЕСТВОТО топлинна енергия за КУПУВАЧА се определя: 

Х за сграда-етажна собственост и сграда с повече от един клиент – от фирма „Топлофикация София” ЕАД, извършваща 

дяловото разпределение на топлинната енергия, отчетена от общия топломер или съобразно представен протокол за 

разпределение;  

за сграда самостоятелен потребител – по показанията на топломер; 

за технологични нужди -  съгласно спецификацията.   
 

ХАРАКТЕР НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО:  първа категория (с резервно захранване) Х втора категория (без резервно захранване). 

 

КУПУВАЧЪТ прави възражения относно начислените суми, количеството и качеството на топлоснабдяването в „Топлофикация 

София“ ЕАД на имейл: ………… или тел.: …………………...  

При аварии КУПУВАЧЪТ информира денонощната служба на ПРОДАВАЧА на тел: ………………. 

 

СРОК НА ДОГОВОРА:    пет години считано  от ……..…………. или    Х за срок от 26.11.2020 г. до 26.11.2021 г.  

 

КУПУВАЧЪТ в сграда етажна собственост декларира, че е съгласен с общите условия за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София, като същите се прилагат за измерване, отчитане и разпределение 

на топлинната енергия в сграда етажна собственост. „Топлофикация София” ЕАД ще изготвя при необходимост и по искане от 

КРС становища и препоръки за правилното експлоатиране и поддържане на инсталациите в сградата. „Топлофикация София” ЕАД 

ще извършва при необходимост и по искане на КРС ремонтни дейности по инсталациите срещу допълнително заплащане. 

 

За всички случаи, неуредени в договора, се прилагат общите условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от 

„Топлофикация София” АД на потребители в град София и българското законодателство. 

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в договор или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София” АД на 

потребители в град София. 2. Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на 

клиенти в град София 3. Техническо предложение. 4. Ценово предложение.     

ПРОДАВАЧ:                                                                                                           КУПУВАЧ:  

 

                                                   

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

Изпълнителен директор                                                                                      Председател на КРС 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            

 

                                                                                                                                  ………………….. 

                                                                                                                                  Началник отдел „Счетоводна дейност“ 

 


