
Образец 1 към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 

  

 
Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “ Access2Heritage ” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 
90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния 

бюджет на участващите страни. 
 

 
 
          и ПМС № 160/01.07.016 

                                       Приложевие № 2 
   ДО:  

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ 
ул. „Кольо Фичето“ №4, гр. Смолян4700 

 
 

ОФЕРТА 
 

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 
на Министерския съвет от 2016 г. с предмет: 

 
„Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017,   
финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 
2014-2020 

 
от..........................................................................................................(наименование на участника), 

 
с ЕИК/БУЛСТАТ:............................,със седалище и адрес на управление................................... , 
тел.: ..........................., Е-mail:  ........................................., регистриран  по ф.д. № ......./ .............. г.  
по описа на ................................................съд 
представляван от............................................................................(име, презиме и фамилия и ЕГН) 
в качеството му на  .........................................................  (длъжност)  на  ......................................... 
...........................................................  (наименование на участника). 

 
 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 
 

 
     Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие   

в избор на изпълнител с предмет: „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за 
достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, Договор 
с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017,   финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
V-A “Гърция-България 2014-2020 

 
 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за 
участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

 
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще 
сключим договор в нормативно установения срок. 

 



Образец 1 към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 

  

 
Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “ Access2Heritage ” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 
90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния 

бюджет на участващите страни. 
 

 
 
                           и ПМС № 160/01.07.016 
 
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата подизпълнители. 

(ще ползваме/няма да ползваме) 
 
 
 
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата календарни (дни/месеца), считано 
от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 
Декларираме,че представената от нас оферта е валидна до (посочва се срокът, 
определен от бенефициента в публичната покана). 

 
Неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 
1. Декларация   с  посочване  на ЕИК/Удостоверениеза актуално състояние; 
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние – Образец 3(ако такива се 

изискват); 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация Образец 3 (ако 

такива сеизискват); 
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползваподизпълнители); 
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 
подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 
документацията за участие (описват се, ако има такива, договор за обединение, пълномощно на лицето 
подписващо офертата, ако не е законния представляващ идр); 

8. Техническо предложение; 
9. Ценово предложение. 

 
Име и фамилия:  

Длъжност:  

Подпис и печат на 
упълномощено лице: 

 

Дата:  



Образец 3 към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 

 
 
 
 
 
   

 
Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “ Access2Heritage ” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 
90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния 

бюджет на участващите страни. 
   

 
 

 
 

   ДО:  
СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ 
ул. „Кольо Фичето“ №4, гр. Смолян4700 

 
СПРАВКА 

 
 

ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ НА КАНДИДАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
  
 

от..............................................................(наименование научастника), 
 

с ЕИК/БУЛСТАТ:............................,със седалище и адрес на управление................................... , 
представляван от.............................................(име, презиме и фамилия и ЕГН) в качеството му 
на  .........................................................  (длъжност)  на  ...................................  (наименование на 
участника). 
за изпълнение на обществена поръчка при ред за възлагане чрез публична покана по чл. 51 
от ЗУСЕСИФ с предмет: „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен 
туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, Договор с УО № 
В2.6с.06 / 15.12.2017,   финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
“Гърция-България 2014-2020 
 

 
№ по ред ГОДИНА СТОЙНОСТ 

   
   
   
   

 
 

Име и фамилия:  

Длъжност:  

Подпис и печат на 
упълномощено лице: 

 

Дата:  



Образец 4 към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 

 
 
 
 
 
   

 
Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “ Access2Heritage ” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 
90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния 

бюджет на участващите страни. 
   

 

 
    
   ДО:  

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ 
ул. „Кольо Фичето“ №4, гр. Смолян4700 

 
 

СПИСЪК 
 
 

НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СА ЕДНАКВИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ С 
ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ ОФЕРТА 

 
от ............................................................. (наименование научастника), 

 
сЕИК/БУЛСТАТ:............................,съсседалищеиадреснауправление......................................... , 
представляванот..............................................(име, презиме и фамилия и ЕГН) в качествотому 
на  .........................................................  (длъжност)  на  ...................................  (наименованиена 
участника). 
за изпълнение на обществена поръчка при ред за възлагане чрез публична покана по чл. 51 
от ЗУСЕСИФ с предмет: „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен 
туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, Договор с УО № 
В2.6с.06 / 15.12.2017,   финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
“Гърция-България 2014-2020 
 
№ 

по 
ред 

Предмет/описание на 
услугата 

Възложител Срок на 
изпълнение 
(начална и 
крайна дата) 

Стойност, 
лв. без ДДС 

     
     
     
     

 
 

Име и фамилия:  

Длъжност:  

Подпис и печат на 
упълномощено лице: 

 

Дата:  

 


