
 
                                                 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният:................................................................................................................................. 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №..................................издадена на.............................. 

от................................с постоянен адрес: гр.(с)...............................община..............................., 

ул....................................................................., бл.................ет........................, ап…………........, 

в качеството си на ………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на............................................................................................................................................................ 

(наименование на дружеството) 

 

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП  

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се 

огражда) по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл.219-252, чл. 253-260, 

чл. 301-307, чл. 321 и 321а, чл. 352-353е НК; (в случай на реабилитация се посочва по кой 

член е била присъдата) 

 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се 

огражда) за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна 

 

3. Не е налице/налице е конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 ДР ЗОП 

(декларираното обстоятелство се огражда)
 

 

  Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни 

данни по чл.313 от НК. 

 

Дата……………………………….. 

Декларатор:………………………… 

/подпис и печат / 

 

 

 

*„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. 

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

юридическо лице, включено в обединението. 

  Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 

от ППЗОП. 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 и чл.55  от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният:................................................................................................................................. 
(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №..................................издадена на.............................. 

от................................с постоянен адрес: гр.(с)...............................община..............................., 

ул....................................................................., бл.................ет........................, ап…………........, 

в качеството си на ………………………………………………(длъжност) 

на..................................................................................................(наименование на участника) 

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 3-6 и чл.55 от ЗОП  

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  1.  Представляваният от мен участник ИМА
1
/НЯМА (вярното обстоятелство се 

огражда) задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по см. на чл. 162, ал. 

2, т. 1 ДОПК и лихвите по тях към държавата или към община Пловдив, както и към 

общината по седалището на участника или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен 

  2. ДОПУСНАТО Е (НЕ Е ДОПУСНАТО) разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията по т. 1 или задължението е по акт, който не е влязъл в сила
2  

   

(декларираното обстоятелство се огражда само в случай, че има задължения по т.1) 

  3. Представлявания от мен участник НЕ Е (Е) в процедури за обявяване в ликвидация 

или несъстоятелност; НЕ Е (Е) лишен от право да упражнява търговска дейност; НЕ Е (Е) 

виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции. 

(декларираното обстоятелство се огражда)
 

  4. НЕ Е НАЛИЦЕ (НАЛИЦЕ Е)  неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП  

(декларираното обстоятелство се огражда)
 

  5. НЕ СЪМ ПРЕДСТАВИЛ (ПРЕДСТАВИЛ СЪМ) документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

  6. ПРЕДОСТАВИЛ СЪМ/НЕ СЪМ ПРЕДСТАВИЛ/ изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

(декларираното обстоятелство се огражда) 

  7. НЕ Е УСТАНОВЕНО /УСТАНОВЕНО Е/ с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка 

участникът е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

 

Дата……………………………      Декларатор:………………………… 

          /подпис и печат / 

 
--------------------------------------------------------------- 
1 Когато участникът е декларирал наличие на данъци и задължителни осигурителни вноски и размерът им е не повече от 1 

на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, декларирането на обстоятелството, 

представляващо основание за задължително отстраняване по см. на чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, няма да бъде приложено на осн. 

чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. В този случай участникът следва да представи доказателство за размера на данъците и 

задължителните осигурителни вноски и същите да бъдат до размера, посочен в чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. 
2 В случай, че участникът докаже погасяване на задълженията по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, в това число и начислените лихви 

и/или глоби, или че същите са разсрочени, отсрочени или обезпечени, възложителят ще приложи чл. 56, ал. 2 и ал. 3 ЗОП. 

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, в 

случай, че участникът се представлява от повече от едно лице, съгл. чл. 97, ал.6, изр. 2 ППЗОП 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

в качеството си на ........................................................................(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в процедура за възлагане на обществена поръчка   
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

  1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно …………………………………………………. 

  2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно ……………………..…………. 

  3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……. от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

  Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

  4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата: ............           ПОДПИС:.................................................... 

 (подпис на декларатора-представляващ участника и 

печат) 

 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

     



 Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - 

членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Подписаният/ната ............................................................................................................., с 

ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното 

качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ 

……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен 

търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в 

обединение), участник в процедура по реда на ЗОП   

 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

 

  

 

Дата……………………………      Декларатор:………………………… 

          /подпис и печат / 

 

 

 

 


