
          Образец №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 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: 

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

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателния кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по 

чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния 

кодекс. 

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези 

по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;  

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези 

по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

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



4. 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. 

 

 

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

                                                                                                                 

(подпис) 

                                

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 


