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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, на 

основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) публикува настоящата обява, 

с която Ви кани да участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор 

с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за 

безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” 

 
 

 

Възложител по настоящата процедура е Комисията за регулиране на съобщенията с 

адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6. 

Прогнозната стойност на поръчката е 52 500 лв. без ДДС. 

Източник на финансиране: Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от 

бюджета на КРС. 

 

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за 

регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6 в срок до 17:30 ч. на 13.04.2018 г. 

 

Офертите ще се отварят на 16.04.2018 г. в 14:00 ч. на адрес: гр. София, ул. 

„Гурко” № 6, залата на IV ет.  

 

За информация и въпроси се обръщайте към: 

Красимир Василев – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел.: 949 

2776, e-mail: kvassilev@crc.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2018 г. 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  И  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 

1. Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с 

предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично 

плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” 

2. В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица и техни обединения;  

3. Участниците в процедурата трябва да предлагат горива, качествата на които трябва да 

отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда 

и начина за техния контрол; 

4. Участниците трябва да разполагат с бензиностанции на територията на страната. 

Участникът трябва да разполага с поне по един търговски обект (бензиностанция) за 

доставка на горива в населеното място - административен център на всяка една област на 

Република България по смисъла на Закона за административно – териториалното 

устройство на Република България; 

5. Място на изпълнение на поръчката - територията на Република България в посочените 

от изпълнителя бензиностанции по местонахождението им, имащи технически 

възможности да зареждат с гориво чрез карти за безналично плащане. 

6. Настоящата обява е публикувана на Портала за обществени поръчки и на страницата 

на КРС в интернет в секция „Профил на купувача”, „Обяви/Покани”. 

7. Всеки участник може да представи само една оферта. 

8. Не се допуска участникът под каквато и да е форма да участва в офертата на друг 

участник за същата поръчка. 

9. Участниците нямат право да представят различни варианти в офертите си. 

10. Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще 

използва подизпълнители, както и да посочи дела на тяхното участие. 

 

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. С представянето на оферта участникът приема напълно всички условия и изисквания, 

посочени в тази покана, при спазване на действащото законодателство.  

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в поканата, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

3. Офертите се представят лично от участника или от упълномощено от него лице в 

деловодството на КРС на ул. „Гурко” № 6, или се изпращат по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Ако участникът изпраща офертата 

чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този 

случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на 

посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

4. Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в срок до 

13.04.2018 г.  

5. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6; 

- наименованието на поръчката, за която участникът подава оферта; 

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

адрес на участника. 

6. Пликът по предходната точка съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

посочени в Раздел III „Съдържание на офертата” от т. 1 – 8, отнасящи се до критериите за 

подбор на участниците; 



 4 

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 

техническото предложение на участника (Приложение 1); 

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на 

участник (Приложение 2).  

7. Не се приемат за участие в поръчката оферти, които: 

- са представени в незапечатан или скъсан плик; 

- са представени след изтичане на крайния срок. Такава оферта се връща на 

участника с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса съгласно търговската му 

регистрация. 

 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника 

(в оригинал). 

2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от удостоверение за 

регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър или представено удостоверение за актуално състояние – за 

българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 

националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от 

документ за самоличност. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически 

и/или физически лица, се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално 

заверено копие, като в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се 

представя и в легализиран превод на български език; 

3. Пълномощно при наличието на представителство; 

4. Срок на валидност на офертата; 

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 

6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Когато 

деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в легализиран 

превод на български език; 

7. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: 

- списък на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката. 

8. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (ако такива ще бъдат 

използвани) и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, както и доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения;  

9. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 

образец, съгласно Приложение № 1 от документацията; 

10. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение № 2 от документацията. 

11. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - свободен текст; 

12. Декларация за срок на валидност на офертата – свободен текст; 

13. Декларация за липса на свързаност с възложителя – свободен текст; 

14. Декларация по чл. 3, т. 8 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 – по образец; 

15. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – по 

образец; 

16. Декларация за конфиденциалност, съгласно чл. 102 от ЗОП – свободен текст; 

17. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се 

позовава на такива; 
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18. При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се 

подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на 

обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички 

участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да 

попълни и подпише документите, общи за обединението; 

19. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от 

лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен  представляващ (само 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащ следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

г/ посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при 

изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението – оригинал или нотариално 

заверено копие. 

Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването 

на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато такава 

е изрично записана в тях. 

Предложението за изпълнение и ценовото предложение се подписват само от лица, които 

имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя 

представителните си функции.  

 

I V . СРОК НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Срокът на договора е 1 (една) година, считано от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.  

 

V. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) за автомобилите 

собственост на Комисията за регулиране на съобщенията. Място на изпълнение - 

територията на Република България в посочените от изпълнителя бензиностанции по 

местонахождението им, имащи технически възможности да зареждат с гориво чрез карти 

за безналично плащане. 

 

VI.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. 

 

Участниците в процедурата трябва да предлагат горива, качествата на които трябва 

да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол. 

Участниците трябва да разполагат с бензиностанции на територията на страната. 

Участникът трябва да разполага с поне по един търговски обект (бензиностанция) за 

доставка на горива в населеното място - административен център на всяка една област на 

Република България по смисъла на Закона за административно – териториалното 

устройство на Република България. 

Участниците за своя сметка осигуряват издаването и ползването на технически 

инструменти за безналично плащане.  

Към техническото предложение следва да бъдат приложени декларация, 

съдържаща обща схема на териториалното разпределение на бензиностанциите му по 

области, информация за техния брой в областта и посочване на адреса им, както и 

заверени от участника копия от документи за съответствие на качеството на горивата.  

 



 6 

- Срок на договора – 1 (една) година.  

 

VІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да 

бъдат със срок на валидност най–малко 90 календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертите.  

 

VІІІ. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Офертите, допуснати до участие в процедурата се оценяват въз основа на критерия 

„най-ниска предложена цена” при показател - “Най-висока търговска отстъпка от 

официално обявените цени в бензиностанциите на участника”. 

При наличие на две или повече равни най-ниски цени, ще бъде проведен публичен 

жребий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

Образец на оферта 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане 

за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 

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

(наименование на участника) 

представлявано от: …………………………………………………………………………... 

(трите имена) 

в качеството му на …………………………………………………………………………... 

(длъжност) 

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

телефон/ факс: .............................................................................................................................. 

 

email:……………………………………....................................................................... 

 

Адрес на участника:...........…………………………………………………………………....... 

(пощенски код, град, община, квартал, улица №, бл., ет., ап.) 

 
След проучване и запознаване с изискванията на Възложителя даваме следното 
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предложение за изпълнение на поръчката: 
 
 
1. Предлагаме да доставяме следните течни горива чрез технически инструменти за 

безналично плащане: 

 

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

(посочва се вида на горивото и производителя) 

2. Предлагаме за своя сметка да осигуряваме издаването и ползването на техническите 

инструменти за безналично плащане. 

3. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца . 

4. Място за изпълнение на поръчката – бензиностанциите разположени на територията 

на страната, съгласно приложената схема на териториалното разпределение на 

бензиностанциите по области, информация за техния брой в областта и адресите им. 

 

 

Приложения:  
1. Схема на териториалното разпределение на бензиностанциите по области, 

информация за техния брой в областта и адресите им; 

2. Заверени от участника копия от документи за съответствие на качеството на 

горивата.  

 

 

 

Дата .........................................    Подпис и печат: 

(име и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

ОФЕРТА 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане 

за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” 
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Настоящата оферта е подадена от: 

……………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

представлявано от: 

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

(трите имена) 

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

(длъжност) 

 

След проучване и запознаване с изискванията на Възложителя предлагаме да изпълним 

поръчката в съответствие с условията на тази документация, както следва:   

 

 

Търговска отстъпка от официално обявените цени в бензиностанциите на 

участника  ................ %. 

 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от 

документацията по процедурата. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                  (Подпис и печат)   
 

 

 

 

 

 

Образци на декларации 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

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

от Участник във връзка с 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане 

за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” 
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Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

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. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно 

т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран. 

4. 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.( невярното се зачертава)   

………….г.      Декларатор:     

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от реабилитирани 

лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

от Участник във връзка с 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане 

за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” 
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Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Участникът, който 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 кандидатът или участникът е установен, но е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

- 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 кандидата или участника, 

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

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

                             ( невярното се зачертава) 

 

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

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

съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят 

участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, 

технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

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

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо) 

 

 

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

представяне на неверни данни.  

 

 

 

   г.      Декларатор:     

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат 

самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният/-ната …………………………………………………….., в качеството ми 

на ………………………………….……………. (посочва се длъжността и качеството, в 

което лицето има право да представлява участника) на 

…....................................................... – участник в процедура за възлагане на поръчка с 

предмет  „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично 

плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията”  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че : 

 

- при изпълнението на посочената поръчка няма да използвам/ще използвам 

подизпълнители;  
 

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат: ................................................................. (изписват се 

наименованията на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са 

дали съгласие за участие в процедурата;  

 

- видът на работите, които ще извършват подизпълнителите, са: ……………………….;  

 

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на 

сто от общата стойност на поръчката.  

 

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

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

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

(име и фамилия, подпис и печат)  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 

 по чл. 64, ал. 1 от ЗОП 

Подписаният/ата 

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

. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност 

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

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

в качеството си на 

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

(длъжност) 

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

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - участник в процедура за 

възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) 

чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на 

съобщенията” заявяваме, че сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва 

се вярното с оглед обекта на конкретната поръчка), еднакви или сходни с предмета на 

конкретната поръчка, както следва: 

 

№ 

Предмет на 

изпълнената услуга и 

кратко описание 

Стойност  

Крайна дата на 

изпълнение на 

доставката/услугата 

Получател на 

доставката/ 

услугата  

1.     

2.     

     

 

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

(име и фамилия, подпис и печат)  

 

 

 

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. 187 от Закона за обществените 

поръчки с предмет:: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 финансова година” 
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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, регистрирани в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с 

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. 

 

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

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

 

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

 

 

 

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

                                                                                                    (подпис и печат)  

 

 

Забележки: 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), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. 

По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не 

обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на 

Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на 
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данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) 

и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия: 

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 

Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 

многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република 

България или Европейския съюз и съответната държава/територия; 

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 

Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 

многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или 

Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия 

отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване; 

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху 

доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с 

повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи 

в Република България. 

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на 

финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите и се обнародва в „Държавен вестник”. 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

 

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. 187 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 финансова година “ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

Действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото 

юридическо лице е ............................................................................ 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

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

                                                                                                       (подпис и печат)  

    

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

 

 

 

 

Днес, …………. 2018 г. в София, между   

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София, ул. 

“Гурко” № 6, представлявана от Росен Желязков – председател и Соня Маджарова – 

главен счетоводител, БУЛСТАТ 121747864, в качеството й на “Възложител”,  

и  

…………………………………………., с адрес 

………………………………………………………………….. представлявано от 

……………………………………………., наричано за краткост "Изпълнител" от друга 

страна се сключи настоящият договор: 

 

 

I. Предмет на договора 

 

1. Предмет на настоящият договор са доставки на горива (бензин А-95Н и 

дизелово гориво), чрез карти за безналично плащане по регистрационните номера на 

автомобилите, собственост на КРС на територията на Република България. 

1.1. Изпълнителят продава на Възложителя горива в своите бензиностанции на 

територията на страната, посочени в Приложение 1 към Договора, а Възложителя заплаща 

цената на горивата. 

1.2. Възложителят закупува горивата в бензиностанциите на Изпълнителя при 

условията на отложено плащане и чрез използване на техническите инструменти (карти) за 

регистрация на покупките. 

 

II. Задължения на страните 

 

2. Изпълнителят се задължава: 

2.1. Да продава на Възложителя горива, които предлага в своите бензиностанции на 

територията на страната, в съответствие с условията на настоящия договор;  

2.2. Да предостави на Възложителя правото за осъществяване на безналично плащане 

на горивата и на техническите инструменти, необходими за това, съгласно условията, 

договорени между страните, съдържащи се в Приложение 1 към Договора. 
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3.  Възложителят се задължава: 

3.1. Да заплаща цената на закупените горива на Изпълнителя, съгласно условията на 

настоящия договор; 

3.2. Да извършва необходимите действия по получаване и използване на техническите 

инструменти за осъществяване на безналично плащане, съгласно условията, договорени между 

страните, съдържащи се в Приложение 1. 

 

IІІ. Финансови условия 

 

4.1. Закупуването на горивата се осъществява на база цените, валидни към момента на 

зареждането в бензиностанциите на Изпълнителя, намалени с договорената отстъпка. 

4.2. Изпълнителят предоставя на Възложителя търговска отстъпка в размер на …….. % /………./ 

процента от стойността на  всяка транзакция  съгласно Приложение 2. 

5.1 За всички извършени транзакции и дължими такси Изпълнителят издава данъчна 

фактура и детайлна справка за извършените през съответния период транзакции както следва:  

5.1.1. Период на фактуриране: един път месечно (от 1-во до последно число на 

месеца). 

5.1.2. Срок за издаване на фактурите: до 3 дни след последния ден от периода на 

фактуриране. 

5.2. Възложителят заплаща стойността на издадените фактури до 10 /десет/ дни след 

получаването им и изпълнение на процедурата по Решение № 593/20.07.2016 г. на Министерски 

съвет, като превежда дължимата сума по банковата сметка на Изпълнителя:    

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

… 

6. Възложителят може да получава безплатно текуща информация за всички извършени 

транзакции по ред, договорен между страните. 

 

ІV. Срок  на  действие  и  прекратяване 

 

7. Настоящият договор има действие за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в сила от 

……………..г. 

8. Настоящият договор се прекратява: 

 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

2. със седемдневно писмено предизвестие от изправната страна, при системно 

нарушение (повече от два случая) на задълженията на другата страна; 

3. без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се намира в ликвидация или 

бъде обявен в несъстоятелност; 

4. със седемдневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 

своите задължения. 

5. при достигане в рамките на срока му на 70 000 лв. без ДДС – от датата на 

достигане на стойността. 

 

 V. Санкции и неустойки 

 

9. В случай на забавено плащане след срока по чл. 5.2, Възложителят дължи неустойка 

равна на законната лихва за периода на забавеното плащане. 

10. В случай на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия договор, 

Изпълнителят дължи неустойка равна на законната лихва за всеки ден на неизпълнението, за 
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което представители на двете страни подписват протокол. Неустойката се изчислява върху 

стойността на последното плащане  от Възложителя, посочено във фактурата по т. 5.1.1.  

11. При прекратяване на договора по т. 8.2 или при предсрочно прекратяване на на 

договора от Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на 

последното плащане  извършено от страна на Възложителя, посочено във фактурата по т. 

5.1.1 

 

VІ.  Допълнителни разпоредби 

 

12. Всички изменения и допълнения в настоящия договор се извършват в писмена 

форма. 

13. В случай, че някои от клаузите на този договор бъдат отменени или обявени за 

невалидни, това не води до отменяне на задълженията на страните по този договор като 

цяло. 

14. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по пътя 

на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно - съгласно действащото законодателство в 

Република България от компетентния съд. 

15. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните определят 

следните свои представители за контакт: 

 

За Изпълнителя:     За Възложителя: 

Име: ………………    Име: ……………. 

Тел: ………………     Тел: ……………….. 

Факс: …………….     Факс: ………………… 

Е-мейл: ………………     Е-мейл: ……………………… 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

 

ВЪЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

1.( Росен Желязков )              (……………………..) 

    Председател на КРС                                            Управител 

 

 

 

2. ( Соня Маджарова )                                                     

  Главен счетоводител 
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