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Разяснение по документация по проект „Модернизиране на кухненско оборудване и 

обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, с  финансовата подкрепа на Фонд 

„Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика 

 

1. Декларация по чл. 97 ал 5 за деклариране    на обстоятелствата по чл. 54 ал.1 т.3-5 от 

ЗОП, която е описана в поканата  не се попълва, тъй като се попълва се само  образец 

2, в който са описани всички  изискванията  по двете декларации, посочени в поканата. 

Техническа грешка е, че Декларация по чл. 97 ал 5 не е махната от поканата. 

Да се попълва само: 

 

Образец 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. 

(длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със 

седалище и адрес на управление ……………………….. 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на кухненско оборудване и 

обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, с  финансовата подкрепа на Фонд 

„Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
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1. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила 

присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:  

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 

253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

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

отнася за конкретния участник):  

2.1. 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 участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

2.2. 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 участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията; 

2.3. 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 участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

4. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите 

за подбор. 
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5. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

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

7. Описание на предприетите мерки, когато е приложимо 

8. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

3-дневен срок от настъпването им. 

 

9. При подписване на договора за обществена поръчка ще предоставя документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

Дата: .......................... г.                                 Декларатор: ............................ 

(дата на подписване)                                                                                            (подпис и 

печат) 

 

 

Забележка: 

* 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. 
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* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се 

представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, 

ал. 2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4  и 

чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 


