
ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП 

 

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

….. 
(трите имена) 

л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……..….…… 

гр……........……....… 

с адрес: гр. ………………………………….., община 

…………………………………....…..... 

ул. …………………..…………………......№……, бл.№……...........……, ап. ………, ет. 

….... 

В качеството си на 

представляващ…………….………………………..........…………………. 
                                  (наименование на участника в настоящата поръчка) 

ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на 

управление:……………...........….…... 

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

..., 

участник в обществена поръчка с предмет: „………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, 

което се отнася до конкретния участник): 

 а) 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 община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;     

 б) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за 

същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

в) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;    

г) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но 

размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година.Декларирам, че размерът на горепосочените задължения е 

..................... лв., а размерът на годишния общ оборот за последната приключила 

финансова година е ........................... 



2. По отношение на представлявания от мен участник не е налице 

неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 

3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил 

документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за 

остраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 

4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 
*Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да 

представлява участника.  

 В случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

 

 

 

 

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

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

                                                                                                             (подпис) 

 


