
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

 по чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният /ата/                  

с лична карта №   , издадена на      от            

с ЕГН    , в качеството ми на _______________________________  

 (посочете длъжността) 

 на                 , 

(посочете фирмата на участника) 

 участник в процедура по избор на изпълнител за Доставка и инсталиране на ИКТ 

продукти по НП „ИКТ в училище “ в 1 СОУ „Пенчо П. Славейков”. 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че:  

 1. Представляваният от мен участник        

(посочете фирмата на участника): 

 не е в открито производство по несъстоятелност; 

 не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл. 740 от Търговския закон;  

 не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове; 

 неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил 

дейността си. 

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата 

или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
1
 или парични задължения, 

свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно 

правните норми на държавата, в която участникът е установен. 

3. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията
2
 или парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните 

норми на държавата, в съм установен. 

4.Представляваният от мен участник и аз лично нямаме наложено 

административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци 

през последните 5/пет/ години. 

 

Дата:                                              Декларатор: 

                                                           
*
 Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата  по регистрация. Когато 

управляващите дружеството на кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички 

лица от управителните органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица - от техния 

представител в съответния управителен орган. 
1
 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на 

съответния документ към настоящата декларация. 
2
 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на 

съответния документ към настоящата декларация.Попълва се и от подизпълнителите. 

 


