
Образец № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ата ______________________________________________________ 

с ЕГН _________________, в качеството ми на ______________________________________ 

         (посочете длъжността, която 

заемате) 

на  __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________,  

          (посочете името на участника) 

със седалище и адрес на управление ______________________________________   

_____________________________________________________________________________, 

участник в процедура по реда на глава Двадесет и шест за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: “Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни 

дейности на покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-

Бургас“ЕООД, гр.Бургас” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

I. Представляваният от мен участник: 

1. Не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен;  

2. Не е лишен от правото да упражнява  упражнява строителна дейност, както и 

професия или дейност, която е свързана с предмета на поръчката, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието;  

3. Не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;  

4. Не съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор 

за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции,  

5. Виновен съм за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за 

концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, но 



неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;      

(приложимо/ неприложимо) 

6. Не съм опитал да: 

• повлияя на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация; 

• получа информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

 

 Декларирам/ме, че горепосочената информацията по т. _________ се съдържа в 

следния/те публичен/ни регистър/ри _________ или _________________ (посочете 

компетентния орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя). 

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя 

в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

__________________г.     Декларатор:  

(дата на подписване)                                      (подпис)  

  

 

 


