
       Образец №4 

 

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) 

 

във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява,  с 

предмет: “Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от 

подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. 

за нуждите на ОУ “Панайот Волов”, гр. Пловдив.“ 

 

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на ………………………………………………………………..........……………………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваният от мен участник: 

1.1. 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 

представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания 

от мен  участник е установен. 

1.2. 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 представлявания 

от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е 

установен.  

 

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

*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.* 

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

 

4. Участникът, който представлявам е 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). 



 Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.  

 

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

отговорност по чл. 313 от НК.          

 

Забележка:  

• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които 

представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, 

който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, 

негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват 

в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, 

ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за 

който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост 

във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

• Община по седалището на възложителя е Столична община. 

 

 

 

Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: ……………………

                                                                                                                 

(подпис) 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно 

да го представлява.  

 


