
Даскалов –Приложение № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 
(попълва се от участника* в процедурата или представляващия го по актуална/търговска регистрация, когато е ЮЛ. Когато 
кандидатът или участникът е ЮЛ, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

го представляват) 

 Подписаният……………………………..................................................................................., 
в качеството си на................................................................................................................................. 
“..........................................................……..........................................………………………………”,  
във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Продажба 
на билети на ДКТ „Иван Радоев - Плевен” и организиране на представления 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/Реабилитиран съм (в случай на такава 
хипотеза) за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП както следва: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс. 

 2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност (отнася се за ЕТ, 
ЮЛ и чуждестранно ФЛ или ЮЛ, съгласно законодателството на държавата, в която е 
установено); 
 3. Представляваният от мен участник: 

- не е в производство по ликвидация (отнася се за ЮЛ); 
- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове (тази алтернатива се посочва само, ако участникът е чуждестранно 
лице); 

 4. Представляваният от мен участник: 
- не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност, както и няма 

сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон (отнася се за ЕТ и ЮЛ); 

- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си (тази алтернатива се посочва само, ако участникът 
е чуждестранно лице); 

5. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

6. Не съм лишен, както и представлявания от мен участник, от правото да упражнявам 
определена дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението.  
 7. Нямам (отнася се за ФЛ и ЕТ)/  Представляваният от мен участник няма (отнася се 
за ЮЛ):** 

- парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 
от Данъчно-осигурителния  процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган (или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията ); 

- задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен  (тази алтернатива се посочва 
само, ако участникът е чуждестранно лице). 

8. Нямам / представляваният от мен участник няма наложено административно 
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 
години. 



            9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
Националната агенция за приходите. 

10. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл. 21 
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

11. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на 
обстоятелства, изискуеми по силата на закон. 

           

 

 

 

 

         ДЕКЛАРАТОР:         

                                    /трите имена, подпис/ 
Забележки: 

* В случай, че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от всяко едно 
лице, включено в обединението. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители, настоящата декларация, 
освен от участника се попълва и представя от всяко лице, дало съгласието си и фигуриращо в офертата на 
участника като подизпълнител. 

** В случай, че лицето – участник (лице, включено в обединението или подизпълнител) има парични задължения 
към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, в настоящата декларация 
следва да се посочат:  влезлия в сила акт за установяване на задължението, размера на задължението, акта на 
компетентния орган, допуснал разсрочването или отсрочването. 

*** Съгласно § 1, т. 23а  от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: "Свързани лица" са 
роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия  до четвърта степен включително, роднини 
по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо 
съжителство, съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 
дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, 
и лице, което упражнява правата на държавата, съответно общината в това дружество. 
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