
  
  
 

О Б Щ И Н А   Б Е Л О В О,     О Б Л А С Т   П А З А Р Д Ж И К 
п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и 5 от ЗОП 

Подписаният/ата ...................................................................................... 
(трите имена) 

 
 

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................... 
 
в изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на 
специализиран превоз”. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Нямам 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. 

2. Имам 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. 

 
Участниците декларират обстоятелството чрез отбелязване на вярното   

твърдение, съответно т. 1 или т. 2. 
 
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 с изпълнението на 
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          г.                         Декларатор:     
   (дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат)  
 
 

критериите за подбор; 
5. Участникът, който представлявам, е представил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 


