
  Приложение №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 

Подписаният/ата ……………………………………...................................................... 

лична карта № ……………….............., издадена на ……………........................ от МВР –

гр.…................................, жител на гр. /с./ ......................................., община 

………………., ул. /бул./ …………………….............. №………, в качеството си на 

............................... на: ……………………………………………..................................... 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА 

ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;  

2.Представляваното от мен дружество не се намира в производство по 

ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове; 

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по 

несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че участникът е чуждестранно 

лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е 

преустановило дейността си); 

4. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл.162, 

ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 

установени с влязъл сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е 

е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията). 

(Когато участникът е чуждестранно лице, този текст се замества с  

„Представляваното от мен дружество няма задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 

дружеството е установено”).  

5. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 

или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя Възложителя. 

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

 

    

гр. ………………...                    ДЕКЛАРАТОР: .............................. 

дата………………..                                                                                        / подпис /                                                                            

 


