
 

 

 

 

 

Образец №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.97, ал.5 от ППЗОП 

 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

“Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни дейности на 

покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, 

гр.Бургас” 

 

Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Участникът, който представлявам 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 общината по седалището на възложителя и на 

кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, 

или 

- 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 кандидата или участника, или 

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

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила*                                             *( невярното се зачертава) 

 

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

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

свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и 

квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и 

квалификация, когато е приложимо). 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  
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   г.      Декларатор:     

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно 

да представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
 


